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РОЛЬ БІБЛІОТЕК У ЗАБЕЗПЕЧЕННІ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ 

 
Мета статті полягає в аналізі форм, методів і засобів бібліотечної роботи для протистояння 

в інформаційній війні. Методологія дослідження базується на застосуванні загальнонаукових і спе-

ціальних методів пізнання, зокрема відбору, аналізу, синтезу та систематизації матеріалів. Наукова 

новизна публікації полягає в комплексному вивченні професійних стратегій та методів успішного про-

тистояння в інформаційній війні, які мають знати й застосовувати бібліотеки у своїй роботі. Недо-

стовірну інформацію нині використовують як зброю в політичному протистоянні – інформаційні 

війни на рівні держав і серед політичних партій, так і в економіці – недоброчесне суперництво. Отри-

мавши брехливу, викривлену інформацію, особа може зробити неправильні висновки, які в подальшому 

призведуть до хибних дій або наразять її на небезпеку. Саме тому інформаційна безпека є такою важ-

ливою для кожної людини, а навички із медіаграмотності сприяють відфільтровуванню інформації 

та раціональному її використанню. Висновки. У статті здійснено аналіз поняття «інформаційна 

війна»; описано технології запобігання поширенню неправдивої інформації; подано інформацію щодо 

підвищення медіаграмотності населення, зокрема й працівників бібліотек. Питання збереження укра-

їнської культури, гарантування інформаційної безпеки на теренах держави керівництво бібліотек має 

взяти до уваги. Установа повинна надати максимальні гарантії щодо збереження базової мережі бі-

бліотек та максимально працювати в цьому напрямі в кожному куточку країни. У сучасному інфор-

маційно активному середовищі бібліотеки дійсно є одним із ключових елементів інформаційної інфра-

структури соціальної діяльності, як правило, заснованої на максимально ефективному використанні 

сучасних електронних технологій. Тому їхня робота має полягати в підтримці поширення об’єктивної 

інформації за допомогою перевірених, авторитетних засобів масової інформації.  

Ключові слова: інформаційна війна, медіаграмотність, технологія, фейк, дезінформація, достовір-

ність.    
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ROLE OF LIBRARIES IN ENSURING INFORMATION SECURITY 
 

The purpose of the article is to analyse the forms, methods, and means of library work for resistance in 

the information war. The research methodology is based on the application of general scientific and special 

methods of cognition, in particular, selection, analysis, synthesis, and systematisation of materials. The 

novelty of this study lies in the comprehensive study of professional strategies and methods of successful 

confrontation in the information war in libraries. Unreliable information is currently used as a weapon in 

political confrontation – information wars at the level of states and among political parties, as well as unfair 

rivalry – in the economy. Having received false and distorted information, one can make incorrect conclusions, 

which in the future lead to wrong actions or expose them to danger. That is why information security is so 

important for every person, and media literacy skills will help to filter information and use it rationally. 

Conclusions. The article analyses the concept of "information war"; technologies for preventing the spread 

of false information are described; information on improving media literacy of the population, in particular, 

and library workers is provided. The issue of restoring Ukrainian culture, ensuring information security on 

the territory of the state should be taken into account by the management of libraries, and the institution should 

provide maximum guarantees to preserve the basic network of libraries and their maximum activity in every 

part of the country. It should be emphasised that in the modern information-active environment, libraries are 

indeed one of the key elements of the information infrastructure of social activity, as a rule, based on the most 

effective use of modern electronic technologies. Therefore, their work consists in supporting the effective 

dissemination of information in the most popular mass media. 

Key words: information war, media literacy, technology, fake, disinformation, credibility.  

 

Актуальність теми дослідження. Сьогодні 

ми живемо в умовах воєнного стану й особливо 

обережно маємо використовувати один із найбіль-

ших капіталів суспільства – інформацію. Бібліоте-

чні установи як основний компонент зберігання та 

організації безпеки національних інформаційних 

ресурсів мають суттєві можливості, пов’язані із 

внесенням значного вкладу в організацію інфор-

маційної безпеки в умовах активізації впливів 

глобального інформаційного простору на націо-

нальні ресурси. Важливим завданням сьогодення 

для бібліотечних установ є створити надійний ін-

формаційний тил держави.   

Аналіз досліджень і публікацій. Активний 

розвиток інформаційних і комунікаційних техно-

логій, що характеризується значним обсягом і тем-

пом створення та поширення інформації, крім основ 

для суспільного розвитку, створює і проблеми, 

пов’язані із достовірністю інформації, що призводить 

до загрози маніпуляції введення в оману як ненав-

мисно, так і цілеспрямовано (пропаганда, реклама). 

В Україні технології ведення інформаційних воєн 

активно опрацьовує Г. Почепцов. У своїй праці 

«Сучасні інформаційні війни» дослідник подав 

історію виникнення та розвитку методології інфор-

маційних воєн і проаналізував зміни в інформа-

ційній сфері під час інформаційного протисто-

яння [11].   

У бібліотечній теорії та практиці інформа-

ційну безпеку розглядають у контексті дотри-

мання принципів інтелектуальної свободи й до-

ступності інформації, а медіаосвіту та форму-

вання медіаграмотності – як невід’ємну складову 

сучасної бібліотечної практики такі вчені: Т. Гран-

чак [5], О. Ворошилов [2], О. Воскобойнікова-

Гузєва [3], Б. Дмитришин, О. Косян [6], С. Горова [4].    

Феномен інформаційного впливу, а також 

інформаційні загрози та протистояння в соціально-

гуманітарних науках є предметом дослідження 

багатьох науковців. Варто також відзначити, що 

поняття «інформаційна війна», а також похідні від 

нього визначення («неформальне протистояння», 

«психологічна війна», «неформальний вплив», 

«інформаційно-психологічна операція» тощо) є 

досить невизначеними в теоретичних термінах і 

не повністю розроблені та відпрацьовані щодо свого 

функціонального призначення. І. Проноза ствер-

джує, що існує низка концепцій інформаційної 
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війни, які активно обговорюють, і немає загально-

прийнятого визначення такої концепції. Такі різні 

підходи здебільшого зумовлені складністю са-

мого предмету дослідження і теоретико-методо-

логічними позиціями авторів, які належать до різ-

них наукових шкіл, що визначає акцентування їх 

уваги на тому чи іншому аспекті проблеми [13]. 

В «Енциклопедії сучасної України» поняття 

«інформаційна війна» трактують як вплив на на-

селення іншої країни в мирний або військовий час 

через поширення певної інформації і захист гро-

мадян власної країни від такого впливу [8].   

М. Кіца та Г. Свинаренко аналізують від-

мінність понять «інформаційна війна» та «інфор-

маційний конфлікт». Інформаційне протиборство 

передбачає сукупність політичних, дипломатич-

них, військових, технологічних й інших методів, 

засобів всебічного впливу на інформаційну сферу 

інтересів та захисту власної як форму боротьби 

для досягнення поставлених завдань. Можна вва-

жати інформаційне протиборство війною без ого-

лошеної лінії фронту, оскільки вона складається із 

комплексу дій, які практично неможливо відсте-

жити й виявити. Отже, поняття інформаційного 

протиборства ширше, а поняття інформаційної 

війни входить у нього як один з двох його склад-

ників. Вчені виокремлюють інформаційно-техніч-

ний та інформаційно-психологічний складники 

інформаційного протиборства [9].  

Проаналізувавши викладене вище, можемо 

відзначити: поняття «інформаційна війна» має низку 

трактувань, що спричинено теоретичними й мето-

дологічними позиціями дослідників, що належать 

до різних наукових шкіл.  

Мета публікації полягає в аналізі форм, ме-

тодів і засобів бібліотечної роботи для протисто-

яння в інформаційній війні. 

Виклад основного матеріалу. Сучасний етап 

розвитку суспільства, яке характеризують як «ін-

формаційне», полягає в тому, що інформація стає 

вирішальним чинником у всіх сферах життєдіяль-

ності і її може поширювати кожен член суспільс-

тва. Вміння працювати з інформацією, відрізняти 

правдиві відомості від фейкових, бачити інформа-

ційні маніпуляції і визначати їх замовників, воло-

діти навичками запобігати використанню техно-

логій, що можуть завдати шкоду, зокрема в збере-

женні приватності, стають сьогодні життєво необ-

хідними. Масштаб інформації, яка потрапляє в со-

ціальні мережі, і швидкість, з якою вона поширю-

ється, створюють нові складні проблеми для бо-

ротьби з кампаніями дезінформації.  

В Україні активно реформується сектор без-

пеки й оборони з урахуванням особливостей кібер-

простору, з кардинальними змінами зовнішнього 

та внутрішнього безпекового середовища, появою 

нових викликів та загроз у ситуаціях гібридної 

війни. Бібліотеки організовують виробництво по-

трібних користувачам для орієнтування в змісті 

інформаційних потоків сьогодення аналітичних 

продуктів, аналізуючи величезні масиви інформа-

ції, поданої в електронних і друкованих ЗМІ, го-

тують огляд змісту наукового доробку в різних 

сферах, формуючи інформаційні системи з переві-

рених документів, що знаходиться у фондах бібліо-

тек. Бібліотеки готують інформаційні продукти, 

відповідно до запитів центральних та регіональ-

них управлінських структур, надають дистанцій-

ний доступ суб’єктам господарювання в регіонах 

до постійно поповнюваних ресурсів правової ін-

формації, аналізують передовий досвід і популя-

ризують здобутки науково-технічного прогресу 

[4, 123].   

У перспективі бібліотечні установи як су-

часні інформаційні центри, що можуть стати націо-

нальними інформаційними базами, сприятимуть 

збереженню та розвитку національної самосвідо-

мості, перетворяться на важливий дискусійний 

майданчик для обміну інформацією в умовах гло-

бального інформаційного простору. Для підви-

щення рівня інформаційної грамотності громадян 

України було створено проєкти для навчання ме-

діаграмотності осіб будь-якого віку. До цього про-

цесу активно долучилися бібліотеки, Академія ук-

раїнської преси, Українська бібліотечна асоціація, 

Детектор Медія, Інститут постінформаційного су-

спільства, IREX, VeryVerified, VoxCheck, EdEra, 

Інтерньюз-Україна, проєкт Fake X. Кабінет Міні-

стрів започаткував Національну програму цифро-

вої грамотності населення «Дія: Цифрова освіта», 

у межах якої Міністерство культури та інформа-

ційної політики України підготовило низку ви-

дань, виставок та розпочало реалізацію національ-

ного проєкту з медіаграмотності «Фільтр».  

Завдяки тісному співробітництву із бібліоте-

ками було розроблено та реалізовано такі проєкти, 

як: Дистанційний навчальний курс медіаграмот-

ності для громадян, StopFake, Всесвітній тиждень 

медійної та інформаційної грамотності, Онлайн-

курс «Новинна грамотність», Медіаграмотність: 

практичні навички, «Фактчек: Довіряй-переві-

ряй», «МедіаРеВізія».  

Усі ці проєкти реалізовували бібліотеки на-

віть у період карантинних обмежень. І сьогодні бі-

бліотечні фахівці удосконалюють свою діяль-

ність: організовуючи нові заходи, які б зацікавили 

користувачів бібліотек.  

Проблема інформаційної безпеки дуже 

складна та багатогранна, що вимагає поєднання 

зусиль для її дослідження представників різних 

галузей, а саме: правознавства, бібліотечної 

справи, журналістики, комп’ютерних технологій, 
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психології, соціології, педагогіки. Дослідники з 

різних сфер аналізують проблему інформаційної 

безпеки та медіаграмотності, не пов’язуючи ці по-

няття. Більшість науковців, вивчаючи інформа-

ційну безпеку, зосереджують свою увагу на інфор-

маційній безпеці держави, при цьому не беруть до 

уваги, з якою небезпекою можуть зітнутися гро-

мадяни в будь-який час.  

Дослідники вважають, що інформаційна 

безпека особи безпосередньо залежить від рівня її 

медіаграмотності, здатності критично оцінювати 

новини, виявляти ненадійну, брехливу або замовну 

інформацію, що вводить в оману, протистояти 

пропаганді та маніпуляціям [10]. 

Актуальний напрям діяльності бібліотек по-

в'язаний з розвитком аналізу електронних версій 

періодичних видань, що має поступово встанов-

люватись і вдосконалюватись. Необхідно наголо-

сити, що в сучасному інформаційно активному се-

редовищі бібліотеки є одним із ключових елемен-

тів інформаційної інфраструктури соціальної ді-

яльності, як правило, заснованої на максимально 

ефективному використанні сучасних електронних 

технологій. Тому їхня робота полягає в підтримці 

ефективного поширення достовірної інформації, 

яку публікують у найпопулярніших засобах масо-

вої інформації.  

На думку С. Горової, на сьогодні внаслідок 

нерозвиненості сучасних інформаційних відносин 

між бібліотечним середовищем та користувачами 

виникають суттєві проблеми, пов'язані з такими 

невирішеними питаннями: 

1. З певних технічних причин багато бібліо-

тек ще не включені до системи сучасного інфор-

маційного обміну, збору сучасних інформаційних 

ресурсів, виконання завдань, пов'язаних з їх стру-

ктуруванням та поданням користувачам.  

2. Сучасні користувачі інформації не завжди 

знайомі з інформаційними послугами та можли-

востями бібліотек, через це не достатньо активно 

виражають відповідний суспільний запит на ін-

формаційне обслуговування [4].  

Інформація, отримана з інтернет-ресурсів, 

характеризується лише часткою вірогідності. Для 

визначення достовірності новин, виявлення їх ма-

ніпулятивності фахівці бібліотечних інформацій-

них та аналітичних служб повинні використову-

вати різні методи аналізу тексту. Для запобігання 

поширенню фейкових новин у соціальних мере-

жах видання The Huffington Post сформувало пе-

релік правил їхнього розпізнавання: 

1. Читати більше, ніж заголовок. Якщо де-

тально прочитати новину, то можна виявити, що 

назва не відповідає тексту або ж у ній немає жод-

них відомостей, які б підтвердили її достовірність. 

2. Оцінювати надійність джерела повідом-

лення. Незнайомі сайти, які заповнені оголошен-

нями й назвами та написані Caps Lock, повинні 

викликати сумніви. Перевіряти за допомогою по-

шукових систем тексти, які були опубліковані ра-

ніше (це дасть уявлення про те, чи є джерело на-

дійним), та URL-адресу будь-якої сторінки, яка 

здається ненадійною, щоб переконатися, що це не 

підроблений сайт, який видає себе за надійні медіа. 

3. Звертати увагу на дату й час публікації. 

Поширений елемент фейкових новин – видавати 

неактуальні, застарілі статті за нові. Якщо в пові-

домленні є виноски на певні джерела, переглянути 

їх, звернути увагу на те, коли вони були опубліко-

вані та як у них описано новину, особливо якщо 

йдеться про час. 

4. Хто автор? Ознайомитися із попередніми 

статтями автора, для того щоб зрозуміти, чи справді 

він є журналістом, чи не писав неправдивих пуб-

лікацій раніше. 

5. Ознайомитися із джерелами, на які є по-

силання в новині. Відсутність інтернет-виносок 

або джерел, з яких були взяті певні відомості, є 

безсумнівною ознакою того, що пост, найімовір-

ніше, є фейком. Усі заяви або цитати посадовців 

повинні бути підкріплені надійними джерелами. 

6. Звертати увагу на цитати та світлини, які 

викликають сумнів. 

7. Не варто поширювати пости тільки тому, 

що поділяєте думку автора. 

8. Установити, що інші джерела пишуть із 

цього приводу. Якщо в інших  надійних джерелах 

не повідомляють про певні події, імовірно, новина 

є фейковою. 

9. Проаналізувати, чи варто перепубліку-

вати допис у соціальних мережах. Сайти фейко-

вих новин розраховують на те, що читачі поши-

рюватимуть їхні дописи [12, 316].  

Аналітики й інформаційні працівники по-

винні знати останні новинні тренди, підвищувати 

свою кваліфікацію, ретельно готувати інформа-

ційні й аналітичні матеріали, не ігноруючи відо-

мостей із соціальних мереж. Все більшої актуаль-

ності набуває проблема розгортання в сучасних 

бібліотеках інформаційно-аналітичних процедур, 

розроблення методів виявлення фейкових новин і 

впровадження заходів щодо мінімізації їх впливу. 

Завдання бібліотеки – надавати не лише найбільш 

повну, а й повністю перевірену інформацію; біб-

ліотечних працівників – здійснювати пошук акту-

альної інформацію, ретельно аналізувати її дже-

рела, критично відбирати її та виробляти навички 

оцінки й перевірки фактів.  

Розгортання бібліотечними установами про-

цедур ефективного опрацювання широкого спек-

тру інформаційних потоків є важливим напрямом 
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задоволення інформаційних потреб сучасних ко-

ристувачів. Слушною є думка, що національна ме-

режа бібліотечних установ повинна вивчати інфор-

маційні ресурси, що постійно зростають у світо-

вому інформаційному просторі, відбирати ресурси, 

необхідні для національних інтересів, та поширю-

вати їх у середовищі соціальних інформаційних 

комунікацій [4, 166].    

Працівники бібліотек та інших інформацій-

них установ при відборі й опрацюванні інформа-

ції передусім повинні перевіряти достовірність ін-

формації перед наданням її своїм користувачам. 

Бібліотечні фахівці в період воєнного стану 

мають активно послуговуватися правилами до-

бору достовірної інформації, які запропонував ек-

сперт Лондонського бюро розслідувальної журна-

лістики, доктор наук з історії філософії К. Блек, 

який приїздив до України і виголосив доповідь 

«Журналістика та етика в конфліктних та пост-

конфліктних суспільствах»: 

- «звертати увагу на автора кожного матері-

алу, який опрацьовують, з’ясувати, що ще він пи-

сав і для кого, який його досвід у темі, до яких ек-

спертів / джерел звертається; 

- перевіряти, чи в тексті не використано ма-

теріалів із Вікіпедії: це дасть уявлення про те, на-

скільки автор у темі; 

- не довіряти цитатам і використовувати їх 

лише як засіб пошуку першоджерела; 

- використовувати відомості з офіційних 

сайтів держструктур, ГО, асоціацій; 

- звертатися до архівів (там можна знайти 

багато цікавої інформації) і кешу пошуковиків 

(щоб знайти інформацію, якої не видно під час 

звичайного пошуку); 

- перевіряти фотографії на достовірність: 

хто зображений, коли й де; 

- з’ясовувати, чи сайти, на яких шукаєте по-

трібну інформацію, варті довіри: хто їх фінансує, 

яка аудиторія користувачів, які журналісти там 

працюють тощо; 

- скептично ставитись до чиїхось комента-

рів і цитат: інколи цитати випадають з контексту 

або ж їх подають з певним спотворенням змісту; 

- розрізняти в коментарях власний досвід 

людини, її припущення та посилання на конкретні 

джерела, посадових осіб, статистику тощо; 

- найкраща верифікація – звернутися до фа-

хівця, який розуміється на відповідних пробле-

мах; 

- ставити під сумнів будь-яку інформацію – 

самостійно перевіряти факти» [1]. 

Ці правила, призначені для проведення жур-

налістських досліджень, є корисними й для праців-

ників бібліотек, оскільки відповідають принци-

пам виробництва інформаційно-аналітичної про-

дукції. На їх основі можна побудувати надійний 

процес перевірки інформації. Бібліотеки завжди 

були й будуть невід’ємним складником суспільс-

тва та найдемократичнішим соціальним інститу-

том. Всі зміни в країні завжди позначалися на них, 

і кожного разу вони знаходили своє місце в нових 

умовах існування.   

Наукова новизна нашого дослідження поля-

гає в комплексному вивченні професійних страте-

гій та методів успішного протистояння в інформа-

ційній війні, які мають знати й застосовувати біб-

ліотеки у своїй роботі. 

Висновки. Повномасштабна війна, що від-

бувається на теренах України, і збільшення на її 

тлі інформаційного тиску спричинили поширення 

кібертероризму та хакерських атак, спрямованих 

на руйнування основ національної безпеки. Біблі-

отеки України не залишаються осторонь цього ін-

формаційного протистояння, а перетворюються 

на важливих гравців інформаційних воєн: висвіт-

люючи та поширюючи правдиву інформацію, 

вони беруть активну участь в інформаційній про-

тидії. При цьому бібліотекарі навчають користу-

вачів критично оцінювати інформацію, щоб вияв-

ляти фейки та провокативні публікації.  

Отже, бібліотеки сьогодні – це не просто 

сховища книг, а інформаційні центри розвитку су-

спільства, хаби цифрової освіти тощо. А проєкти, 

які реалізують за участі бібліотек, підтверджують 

їх важливість для життя сучасного суспільства.  
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ДИСТАНЦІЙНІ ПОСЛУГИ БІБЛІОТЕК УКРАЇНИ  

ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОГО ЗНАЧЕННЯ 
 

Мета статті полягає в дослідженні та проведенні порівняльного аналізу послуг, якими бібліо-

теки загальнодержавного значення України обслуговують користувачів у дистанційному режимі. Ме-

тодологія дослідження полягає в застосуванні таких методів: аналізу, синтезу, порівняльного ана-

лізу, узагальнення, бенчмаркінгу. Наукова новизна полягає в дослідженні дистанційних послуг, якими 

бібліотеки загальнодержавного значення України як провідні інформаційні установи обслуговують 

своїх користувачів в умовах пандемії та воєнного стану. Висновки. Виявлено бібліотеки України за-

гальнодержавного значення, що надають широкий спектр дистанційних послуг у режимі онлайн в 

умовах військового стану та карантинних обмежень: Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, Львівська національна наукова 

бібліотека України імені В. Стефаника, Державна науково-технічна бібліотека України та Одеська 

національна наукова бібліотека. Проведено порівняльний аналіз дистанційних послуг цих установ, що 

дало змогу виділити Державну науково-технічну бібліотеку України, яка пропонує своїм користува-

чам такі послуги: дистанційний запис до бібліотеки; замовлення необхідних документів та отримання 

електронної копії документа або його фрагмента на електронну пошту користувача; послуга 

«онлайн-запит», за допомогою якої користувачі можуть отримати оперативну інформацію про ін-

формаційні ресурси, сервіси, наявність документів у фонді бібліотеки; систематичне інформування 

користувачів за обраною тематикою про нові надходження до фондів бібліотеки; формування та 

редагування бібліографічних списків; організація та проведення конференцій, семінарів, майстер-класів, 

тематичних виставок.  

Ключові слова: національні бібліотеки, бібліотеки загальнодержавного значення, вебсайт, сервіс, 

онлайн-послуги, карантин, воєнний стан. 
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REMOTE SERVICES OF LIBRARIES OF UKRAINE OF NATIONAL SIGNIFICANCE 

 
The purpose of the article is to research and conduct a comparative analysis of the services with which 

libraries of Ukraine of national significance provide their users remotely. The research methodology consists 

in the application of the following methods: analysis, synthesis, comparative analysis, generalisation, and 

benchmarking. The scientific novelty consists in the study of remote services with which libraries of Ukraine 

of national significance, as leading institutions, provide their users in the conditions of a pandemic and martial 

law. Conclusions. The following libraries of national significance were found, which provide a wide range of 

remote services online in the conditions of martial law and lockdown restrictions: National Library of Ukraine 

named after Yaroslav Mudryi, V. I. Vernadskyi National Library of Ukraine, Vasyl Stefanyk National Scientific 

Library of Ukraine in Lviv, the State Scientific and Technical Library of Ukraine, and Odesa National 

Scientific Library. A comparative analysis of remote services of these libraries has been carried out, which 

allows to give preference to the State Scientific and Technical Library of Ukraine, since it offers its users the  
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following services: remote registration to the library; ordering the necessary documents and receiving an 

electronic copy of the document or its excerpt to the user's e-mail; the "online request" service, with the help 

of which users can get operational information about information resources, services, the availability of 

documents in the library collection; systematic informing of users on the selected topic about new arrivals to 

the funds of the State Scientific and Technical Library of Ukraine; formation and editing of bibliographic lists; 

organisation and holding conferences, seminars, workshops, and thematic exhibitions. 

Key words: national libraries, libraries of national significance, website, service, online services, 

lockdown, martial law. 

Актуальність дослідження. Події останніх 

років у світі та Україні прискорили тенденцію 

створення та вдосконалення дистанційного біблі-

отечного сервісу. Раптова криза, викликана спе-

ршу поширенням коронавірусу у 2019 році у світі, 

а у 2020 році й по всій території України, спричи-

нила закриття бібліотечних установ як соціальних 

інститутів, і більшість бібліотечних працівників 

втратили можливість виконувати свої функції з 

інформаційно-бібліотечного обслуговування ко-

ристувачів. 

Саме це стало рушієм переведення бібліотеч-

ної роботи на дистанційну основу. Бібліотеки як 

інформаційні центри мали виконувати своє по-

кликання. Відновлення роботи бібліотек у дистан-

ційному режимі, запровадження дистанційних по-

слуг відбувалось подекуди хаотично, не було ви-

значеної стратегії. Також зберігалась невизначеність 

того, наскільки продовжиться карантинний період і 

чи збережеться необхідність бібліотекам перебу-

вати й надалі на дистанційній формі роботи. 

Минув час, відбулась адаптація суспільства 

до нових реалій життя, нав’язаних пандемією, 

емоційна напруга спала, люди не так гостро вже 

стали сприймати ізоляцію. Водночас дистанційні 

форми інформаційного обслуговування увійшли в 

буденність, використання платформ для віртуаль-

ної комунікації почало вкорінюватись у повсяк-

денне життя. 

Військова агресія російської федерації 

проти України у 2022 році посилила необхідність 

дистанційного обслуговування користувачів у бі-

бліотеках. Загроза ракетних обстрілів змусила ко-

ристувачів отримувати бібліотечні послуги та доступ 

до інформаційних ресурсів віддалено – з дому або 

з укриттів. Українські книгозбірні вже напрацю-

вали досвід дистанційного обслуговування корис-

тувачів під час пандемії, проте бібліотечні фахівці 

продовжують розробляти та впроваджувати в прак-

тику нові форми дистанційної роботи. 

Аналіз досліджень і публікацій. У контексті 

нашого дослідження важливо з’ясувати зміст по-

няття «бібліотечна послуга». Ю. Бурило визначає 

послугу як дію або діяльність, корисний ефект від 

якої не має матеріальної форми і споживається в 

процесі її надання та не віддільний від неї [1, 12]. 

Н. Федорченко ідентифікує послугу як дію або 

сукупність дій (діяльність), об’єднаних однією 

метою – створення корисного ефекту [2, 172]. 

Е. Агабаб’ян під послугою розуміє корисний 

ефект, який виникає в процесі продуктивної праці 

як цілеспрямованої діяльності. «Корисний ефект є 

не що інше як сукупність корисних властивостей, 

які направлені на задоволення певної потреби лю-

дини» [3]. В. Стаханов визначає послугу як «про-

дукт праці, корисний ефект якого виступає не у 

формі предмета, а діяльності, яка направлена на 

предмет або на людину» [3]. О. Ланге послугами 

вважає діяльність, пов’язану із задоволенням 

людських потреб, але не спрямовану безпосеред-

ньо на виробництво товару. Дослідник стверджує, 

що результатом цієї праці є дія, а не товар [3]. 

Ю. Тищенко визначає послугу як операцію, яку 

споживають у процесі вчинення певної дії або 

провадження певної діяльності [4]. 

З наведеними вище визначеннями в розрізі 

бібліотечної справи можна погодитись частково. 

Справді, бібліотеки як соціальні інститути покли-

кані надавати бібліотечні інформаційні послуги 

на безоплатній основі. Нерідко результатом біблі-

отечної послуги є процес (діяльність). З іншого 

боку, складений бібліографічний список за те-

мою, огляд, бібліографічний покажчик чи список 

нових надходжень до бібліотеки можна тракту-

вати як інформаційний продукт. 

Також у наведених визначеннях немає жод-

ної згадки про надання послуг у віддаленому ре-

жимі. Віддалена послуга передбачає діяльність, 

яка на момент її виконання не має зв’язку між міс-

цем, де фізично виконується послуга, та місцезна-

ходженням отримувача послуги. 

Згідно із визначенням, що подає Law Insider, 

бібліотечна послуга – це послуга, яка надає мате-

ріали для читання в зручному форматі; послуга із 

забезпечення користувачів бібліотечними матері-

алами, навчальними та розважальними аудіовізу-

альними матеріалами [5]. В. Загуменна визначає 

бібліотечну послугу як конкретний результат біб-

ліотечного обслуговування (корисний ефект біб-

ліотечної праці), що задовольняє певну потребу 

користувача бібліотеки [6]. 

Проаналізувавши наявні визначення, вва-

жаємо за необхідне запропонувати власне тракту-

вання з урахуванням своїх висновків: бібліотечна 
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послуга (або бібліотечний сервіс) – це вид діяльності, 

яку провадять на базі як документних фондів біблі-

отек, так й інформаційних ресурсів, представле-

них у мережі «Інтернет», і донесена до кінцевого 

користувача сучасними засобами інформаційних 

технологій з метою забезпечення його інформа-

ційних потреб.  

Бібліотека є складною інформаційною сис-

темою. Бібліотечні працівники створюють, підт-

римують та адмініструють електронні бази даних, 

впроваджують дистанційні сервіси та надають мож-

ливість централізовано скористатись ними через 

вебсайт бібліотеки, що виконує роль інтерфейсу. 

Ю. Горбань зазначає, що з упровадженням 

карантинних обмежень на початку 2020 року збіль-

шилось відвідування вебсайту наукової бібліотеки 

Київського національного університету культури і 

мистецтв, соціальних мереж, послуговування онлайн-

сервісами бібліотеки, зокрема зростання частки 

електронних консультацій [7].  

Л. Березівська, Д. Закатнов, С. Тарнавська, 

Л. Страйгородська акцентують, що в умовах дис-

танційної роботи ключовим засобом комунікації 

став офіційний вебпортал Державної науково-

педагогічної бібліотеки України імені В. О. Сухом-

линського, тому оперативне та якісне наповнення 

контенту вебпорталу стало пріоритетним завдан-

ням для співробітників бібліотеки в забезпеченні 

інформаційних запитів користувачів [8]. 

Ранньому періоду діяльності національних 

бібліотек в умовах пандемії присвячено працю 

О. Білик, у якій представлено результати опитування, 

проведеного Національною бібліотекою Нідерлан-

дів, національних бібліотек різних країн щодо по-

долання кризи, спричиненої пандемією [9]. 

Основними напрямами діяльності Національ-

ної наукової медичної бібліотеки України впро-

довж 2020 року було інформування своїх корис-

тувачів про нові надходження літератури до біблі-

отеки та відображення її в довідково-пошуковому 

апараті бібліотеки, надання бібліографічних дові-

док та консультативної допомоги [10]. 

Актуальність нашої статті полягає в дослі-

дженні дистанційних послуг, якими бібліотеки за-

гальнодержавного значення України обслугову-

ють своїх користувачів в умовах пандемії та воєн-

ного стану.  

Мета публікації полягає в дослідженні та 

проведенні порівняльного аналізу послуг, якими 

бібліотеки загальнодержавного значення України об-

слуговують користувачів у дистанційному режимі. 

Виклад основного матеріалу. Розглянемо та 

порівняємо послуги, що надають дистанційно під 

час воєнного стану та карантинних обмежень про-

відні бібліотеки України загальнодержавного зна-

чення, що пропонують користувачам найширший 

перелік дистанційних послуг: Національна бібліо-

тека України імені Ярослава Мудрого, Націо-

нальна бібліотека України імені В. І. Вернадсь-

кого, Львівська національна наукова бібліотека 

України імені В. Стефаника, Державна науково-

технічна бібліотека України та Одеська національна 

наукова бібліотека. 

 

 
Рис. 1. Кількість дистанційних сервісів, що надають  

бібліотеки України загальнодержавного рівня 
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Серед бібліотек України загальнодержавного 
рівня слід назвати: Національну бібліотеку України 
імені В. І. Вернадського, Національну бібліотеку 
України імені Ярослава Мудрого, Державну нау-
ково-педагогічну бібліотеку України імені В. О. Су-
хомлинського, Національну історичну бібліотеку 
України, Державну наукову архітектурно-будівельну 
бібліотеку імені В. Г. Заболотного, Національну нау-
ково-медичну бібліотеку України, Національну нау-
кову сільськогосподарську бібліотеку Національної 
академії аграрних наук України, Львівську національну 

наукову бібліотеку України імені В. Стефаника, Хар-
ківську державну наукову бібліотеку імені В. Коро-
ленка, Одеську національну наукову бібліотеку, 
Державну науково-технічну бібліотеку України. 

Загальну кількість дистанційних послуг, що 
надають досліджувані книгозбірні, зображено на 
рис. 1. З нього видно, що найбільшу кількість дис-
танційних послуг надає Державна науково-технічна 
бібліотека України.   

Перейдемо до більш детального аналізу дис-
танційних послуг бібліотек (табл. 1). 

Таблиця 1  
Порівняння сервісів бібліотек загальнодержавного значення 
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ЕДД – – + + + 
Визначення індексу УДК – – +  + 
Онлайн-реєстрація користувачів – – – + + 
Віртуальна довідка + + – + + 
Послуга «Запитайте в бібліографа» – + –  – 
Систематичне інформування за темою – – – + – 
Формування бібліографічних списків – – – + – 
Надання послуг з організації  
та / або проведення заходів 

– – – + – 

 

Послугу з дистанційного визначення індек-
сів УДК надають дві книгозбірні: Львівська націо-
нальна наукова бібліотека України імені В. Стефа-
ника та Одеська національна наукова бібліотека. 

Онлайн-реєстрація користувачів на сьогодні 
є вкрай актуальною, але вона представлена лише на 
вебсайтах Державної науково-технічної бібліотеки 
України та Одеської національної наукової бібліо-
теки. Реєстрація нових користувачів бібліотек від-
бувається через онлайн-форму на вебсайті книго-
збірень, де користувач зазначає свої персональні 
дані, при цьому користувач може виконати цю опе-
рацію з будь-якого місця знаходження, і це не пот-
ребує від нього фізичного відвідування бібліотеки. 

Найбільш поширеною дистанційною послу-
гою бібліотек є віртуальна довідкова служба (рис. 2). 
Як показано на рис. 2, послугу віртуальної довід-
кової служби надають Національна бібліотека Ук-
раїни імені Ярослава Мудрого, Національна біблі-
отека України імені В. І. Вернадського, Державна 
науково-технічна бібліотека України та Одеська 
національна наукова бібліотека. Окрім того, Наці-
ональна бібліотека України імені В. І. Вернадсь-
кого розробила та підтримує ще один сервіс, спря-
мований на забезпечення довідково-інформацій-
них потреб користувачів – послуга «Запитайте в 
бібліографа». 

Не менш популярною та затребуваною дис-
танційною послугою є електронна доставка доку-
ментів (ЕДД), адже технологічний процес такої 
послуги передбачає, що бібліотечний працівник 
засобом електронної скриньки або ж через спеці-
альну форму (де користувач сформує інформацій-
ний образ документа) на вебсайті отримує запит 
на повнотекстовий фрагмент документа. Після 
цього бібліотечний фахівець виконує пошук, ска-
нує необхідний фрагмент, опрацьовує файл і над-
силає користувачеві на його скриньку. Це знову ж 
таки знімає потребу фізичної присутності корис-
тувача в бібліотеці, особливо під час воєнного 
стану. Виявлено, що скористатись цією послугою 
пропонують три книгозбірні з п’яти (рис. 3). 

До переваг дистанційного сервісу Державної 
науково-технічної бібліотеки України також належить 
систематичне інформування користувачів за обра-
ною тематикою про нові надходження, формування 
та редагування бібліографічних списків, з послу-
говуванням власними базами даних, інформацій-
ними ресурсами, розміщеними на відкритих плат-
формах в інтернеті, надання послуг з організації 
та / або проведення конференцій, семінарів, майстер-
класів, тематичних виставок, дистанційне прове-
дення яких надає ще більшої ваги цьому сервісу. 

http://www.nbuv.gov.ua/
http://www.nbuv.gov.ua/
http://nplu.org/
http://nplu.org/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
http://www.dnpb.gov.ua/
https://nibu.kyiv.ua/
https://nibu.kyiv.ua/
http://www.dnabb.org/
http://www.dnabb.org/
https://www.library.gov.ua/
https://www.library.gov.ua/
http://dnsgb.com.ua/
http://dnsgb.com.ua/
http://dnsgb.com.ua/
http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/
http://www.lsl.lviv.ua/index.php/uk/golovna2/
http://korolenko.kharkov.com/
http://korolenko.kharkov.com/
http://korolenko.kharkov.com/
http://odnb.odessa.ua/
https://dntb.gov.ua/
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Рис. 2. Надання бібліотеками загальнодержавного значення послуги віртуальної довідкової служби 

 

 

 
Рис. 3. Надання бібліотеками послуги електронної доставки документів 

 

Наукова новизна статті полягає в дослі-

дженні дистанційних послуг, якими бібліотеки за-

гальнодержавного значення України як провідні 

інформаційні установи обслуговують своїх кори-

стувачів в умовах пандемії та воєнного стану. 

Висновки. Отже, у процесі дослідження ви-

явлено бібліотеки України загальнодержавного 

значення, що надують широкий спектр дистанцій-

них послуг у режимі онлайн в умовах військового 

стану та карантинних обмежень: Національна біб-

ліотека України імені Ярослава Мудрого, Націо-

нальна бібліотека України імені В. І. Вернадсь-

кого, Львівська національна наукова бібліотека 

України імені В. Стефаника, Державна науково-

технічна бібліотека України та Одеська націона-

льна наукова бібліотека. Проведено порівняльний 

аналіз дистанційних послуг цих бібліотек, що 

дало змогу виділити Державну науково-технічну 

бібліотеку України, яка пропонує своїм користу-

вачам такі послуги: дистанційний запис до бібліо-

теки, замовлення необхідних документів та отри-

мання електронної копії документа або його фра-

гмента на електронну пошту, послуга «онлайн-за-

пит», за допомогою якої користувачі можуть 

отримати оперативну інформацію про ресурси, 

послуги, наявність документів у фонді бібліотеки, 

систематичне інформування користувачів за об-

раною тематикою про нові надходження до фон-

дів бібліотеки, формування та редагування біблі-

ографічних списків, організація та проведення 

конференцій, семінарів, майстер-класів, тематич-

них виставок. 
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УКРАЇНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ БІОГРАФІЧНИЙ АРХІВ  

ЯК ІНСТРУМЕНТ І МАТЕРІАЛ В ЕТНОПСИХОЛОГІЧНОМУ ДОСЛІДЖЕННІ 
 

Мета роботи – на основі конкретного прикладного історико-психологічного дослідження про-

демонструвати можливості використання електронного «Українського національного біографічного 

архіву» (УНБА) у сфері гуманітарного знання. Методологія дослідження полягає в поєднанні загально-

наукових методів аналізу теоретичного матеріалу та статистичних і порівняльних методів аналізу 

конкретних емпіричних даних, їх систематизація та узагальнення. Наукова новизна дослідження 

характеризується використанням інформаційних технологій, великих обсягів даних, методів статис-

тичної обробки в традиційно гуманітарній сфері досліджень, якій притаманний переважно описовий 

підхід. Висновки. На прикладі запропонованого дослідження презентовано підхід, який дасть змогу 

істотно розширити можливості як конкретних біографічних розвідок, так і досліджень соціально-

історичного, етнологічного, історико-психологічного спрямувань. Масштабні обсяги та детальна 

структурованість УНБА за її тематичним, хронологічним, гендерним розподілом дає можливість 

презентувати саму систему ядром наукової діяльності віртуальної історико-біографічної лабораторії. 

Аналогів цього підходу в Україні на сьогодні не існує через унікальність самого біографічного архіву 

(УНБА), у якому поєднано максимально широке охоплення національного біографічного матеріалу 

з його детальним структуруванням. Перспективою подальших розвідок в презентованому напрямі 

вбачаємо вивчення динаміки змінювання архетипних особливостей узагальненого образу українців 

у часовій перспективі, що включає в себе відповіді на питання: як співвідносилися сфери соціальної 

активності чоловіків і жінок у різні часові відрізки, масштабування яких можливе від століть до од-

ного покоління, тобто 20–30 років; наскільки такі зміни є статистично значимими. Іншим цікавим 

напрямом вважаємо виявлення архетипних особливостей українців залежно від місць соціальної  

активності, народження тощо – так званих географічних рубрик. 

Ключові слова: Український національний біографічний архів, персоналії, архетипи, тематичні 

рубрики, домени, статистика. 
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UKRAINIAN NATIONAL BIOGRAPHICAL ARCHIVE AS A TOOL 

AND MATERIAL IN ETHNO-PSYCHOLOGICAL RESEARCH 
 

The purpose of the article is to demonstrate the possibilities of using the electronic "Ukrainian National 

Biographical Archive" (UNBA) in the field of humanitarian knowledge based on a specific applied historical 

and psychological study. The research methodology is a combination of general scientific methods of analysis 

of theoretical material and statistical and comparative methods of analysis of specific empirical data, their 

systematisation and generalisation. The scientific novelty of the research is characterised by the use of 

information technologies, large volumes of data, and methods of statistical processing in the traditionally 

humanitarian field of research, which is characterised by a predominantly descriptive approach. Conclusions. 

On the example of the proposed study, an approach is presented that will allow to significantly expand the 

possibilities of both specific biographical investigations and studies of socio-historical, ethnological, and 

historical-psychological directions. Large-scale volumes and detailed structuring of the biographical archive 

(UNBA) according to its thematic, chronological, and gender distribution allows presenting the system itself 

as the core of the scientific activity of the virtual historical and biographical laboratory. Analogues of this 

approach do not exist in Ukraine today due to the uniqueness of the biographical archive (UNBA) itself, which 

combines the widest possible coverage of national biographical material with its detailed structuring. As a 

perspective of further research in the presented direction, we see the study of the dynamics of changing the 

archetypal features of the generalised image of Ukrainians in the temporal perspective. This includes answers 

to the question: how were the spheres of social activity of men and women correlated in different periods, the 

scaling of which is possible from centuries to one generation, i.e. 20-30 years? How statistically significant 

are these changes? We consider another interesting direction to be the identification of archetypal characteristics of 

Ukrainians depending on the places of social activity, birth, etc. – the so-called geographical rubrics. 

Keywords: Ukrainian National Biographical Archive, personalities, archetypes, thematic headings, 

domains, statistics. 

Актуальність дослідження. У сьогоденних 

реаліях відбуваються тектонічні трансформаційні 

процеси в Україні та світі, які одночасно відобра-

жаються в інформаційно-технічній, соціальний і 

науково-гуманітарній сферах життя. Такі зміни 

створюють новий науковий і суспільний дискурс, 

що потребує якісного перегляду теоретико-мето-

дологічних та інструментальних підходів сучас-

ної соціогуманітаристики. Він має містити в собі 

щонайменше два тісно пов’язаних між собою ас-

пекти – відповідність національного дискурсу 

«мейнстриму» світової науки й, по-друге, дійсну 

інтеграцію в науково-дослідницькій діяльності ін-

формаційно-технічної і соціогуманітарної сфер. 

Така інтеграція в міжнародному науковому полі 

відбувається в новітній галузі знання і практики – 

цифровій гуманітаристиці.  

Аналіз досліджень і публікацій. В останнє 

десятиліття дослідження в напрямі поєднання / 

використання цифрових інформаційних технологій, 

великих даних, статистичного апарату й ресурсів 

біографічної інформації в історико-біографічних 

дослідженнях різних країнах стає все більш поши-

реним. Зокрема, звертаємо увагу на дослідження 

К. Уоррена й ін. [1; 2], проєкт фінських дослідни-

ків WarSampo [5] й ін.   

Мета роботи – на основі конкретного приклад-

ного історико-психологічного дослідження продемон-

струвати можливості використання електронного 

«Українського національного біографічного ар-

хіву» (УНБА) у сфері гуманітарного знання. 

Виклад основного матеріалу. На сьогодні 

УНБА є унікальною системою збереження інфор-

мації про видатних представників української куль-

тури, що нараховує більше 88 000 персоналій (ста-

ном на жовтень 2022 року). Його унікальність по-

лягає в поєднанні двох характеристик – максимально 

широке охоплення і досить детальне структуру-

вання. Саме такий синтез дає змогу отримувати, 

аналізувати й інтерпретувати кількісні статистичні 

дані, щоб виявити риси певного узагальненого об-

разу особи – чоловіка чи жінки, тобто людини, яка 

жила в певну історичну епоху, займалася певною 

справою, була пов’язана з відповідними подіями, 



Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 4 19 
  

місцевістю тощо – риси, які можуть бути віднесе-

ними до архетипних. 

Поняття про архетип, архетипний образ по-

чало формуватися наприкінці ХІХ – на початку 

ХХ століття одночасно в декількох галузях знання, 

насамперед у психології, літературознавстві, куль-

турології. С. Кримський визначає архетип як «на-

скрізну символічну структуру культури, що асо-

ціює певний тематичний матеріал свідомого та під-

свідомого функціонування людських цінностей»1. 

Це певна інваріантна структура культури, що в 

тому чи іншому варіанті втілення проходять через 

увесь масив історії культури. Один із засновників 

теорії архетипів К. Г. Юнг, розуміючи архетип як 

найстародавнішу та найзагальнішу форму уяв-

лення людства [14, 106], виокремлює в ньому дві 

базові властивості – динамічність, тобто змінюва-

ність змісту залежно від конкретних умов, і всеза-

гальність, або притаманність будь-якій соціальній 

одиниці – індивідові, спільноті, історико-культур-

ному пласту тощо, будь-якому продукту їхньої ді-

яльності. Основу архетипу, на думку Юнга, стано-

влять, по-перше, відображення постійно повторю-

ваного досвіду людства й, по-друге, готовність ін-

дивіда знову й знову репродукувати ті самі або 

схожі міфічні уявлення.   

Варто відзначити, що з 1950-х років відбу-

лося переосмислення базових архетипів, з’яви-

лася «архетипна психологія» [13], яка ґрунтува-

лася на запровадженні ідеї політеїзму, тобто мож-

ливості існування різних архетипних центрів, не 

тільки «самості» (за К. Г. Юнгом), а також від-

мови зведення усього многовиду жіночих образів 

лише до одного – образу Матері.  

Одним з найбільш поширених і затребува-

них у сучасній практиці є підхід К. Пірсон [7], 

у центрі якого – архетип «героя», притаманний 

будь-якій з відомих культур, будь-кому з людей. 

Основна ідея полягає в тому, що сам архетип має 

внутрішню логіку становлення і розвитку або «по-

дорож героя» через зміну домінування того чи ін-

шого архетипу. Науковиця виділила 12 базових 

архетипів (у початковій версії було шість, 1986), 

які проживає кожна людина у своєму становленні 

і які можна представити складовими компонен-

тами соціально-психологічної структури спіль-

ноти, країни, нації. Один чи декілька з них можуть 

бути пов’язані з основою, тоді як інші можуть змі-

нюватися із часом. Для кожного з архетипів виді-

ляють базові цінності, моральну складову, прита-

манний спосіб життя, страхи та небезпеки тощо.   

Сама К. Пірсон описує архетип як означення 

«будь-якого вічного персонажа, процесу, образу чи 

оповіді, що виявляються в усі часи й в усіх місцях у 

мистецтві, літературі, людських мріях і фантазіях, а 

також у людських витворах»2. При цьому вона 

спирається на думку К. Г. Юнга про те, що архе-

типів стільки, скільки існує типових життєвих си-

туацій, а їх нескінченне повторення відобразило 

ці переживання в нашій психіці спочатку тільки у 

вигляді форм без змісту, які становлять лише мо-

жливість певного типу сприйняття та дії. Ця теза 

є однією з головних у нашій подальшій розвідці. 

Так само важливим є підхід до архетипів 

українського науковця, одного з піонерів дослі-

дження архетипів української культури С. Крим-

ського [10]. Згідно з його поглядами, архетипи 

становлять свого роду «духовні матриці», у яких 

генеруються фундаментальні семіотичні образи 

культури відповідно до змістових запитів певних 

етапів її розвитку. Він, слідом за Гайдеггером, ви-

діляє такі базові національні архетипи, як «дім» – 

символ святого довкілля буття; «поле» – символ 

джерела існування, місця життя; «храм» – як символ 

святині. Вони притаманні різним націям. Разом із 

загальними науковець виокремлює і наскрізні 

структури української культури, серед яких: «світ 

як книга» («текст Бога»), «софійність», або «Божа 

мудрість», «українське поле» як особисто відво-

йований у стихії шматок власної землі, «земля» як 

материнський початок буття, «серце» як символ 

«внутрішньої людини» / «внутрішнього всесвіту» – 

основи моральності тощо.  

Варто відзначити й деякі нещодавні дослі-

дження вітчизняних науковців. Зокрема, у Л. По-

номаренко виділено національні архетипи «труді-

вника», «кочівника», «вчителя», «жертви», «во-

їна» як такі, що мають суттєвий вплив на форму-

вання української ментальності, а через неї – на 

процеси інституціоналізації в Україні [8, 253]. 

М. Лакшина дослідила інформаційний простір як 

чинник трансформації архетипу національної держави 

в умовах глобалізації [11]. Також у сучасному націо-

нальному науковому просторі презентовано значну 

кількість окремих літературознавчих, лінгвістичних 

і культурологічних досліджень, у яких більшою або 

меншою мірою автори звертаються до проблеми 

архетипу в етнонаціональному контексті.    

Ідея дослідження. В УНБА презентовано біо-

графічні дані більше 88 тисяч осіб різних історич-

них часів, пов’язаних власною життєдіяльністю 

з Україною. Розробники УНБА стверджують, що 

в процесі його формування до 2020 року були пов-

ністю опрацьовані майже всі вітчизняні енцикло-

педії, більша частина довідників та словників біо-

графічного спрямування [15; 35].  

Вважаємо, що така сукупність даних являє 

собою репрезентативну вибірку українців, і тому ми 

маємо можливість, використовуючи методи ста-

тистичної обробки даних, визначити усереднені 

показники щодо різних соціальних і демографічних 

характеристик, насамперед, у контексті поточного 
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дослідження, провідних сфер активності. Такі показ-

ники, представленості у сферах активності, можна ін-

терпретувати як прояви більшою чи меншою мірою 

провідних психічних функцій (за К. Г. Юнгом). Так, 

армія як провідна сфера життя, вочевидь, переважно 

асоціюється з архетипом «воїн», наука – з архети-

пом «мислитель» та ін., їх домінуючими цінностями, 

моральною складовою, способом життя тощо. 

У результаті такого аналізу маємо отримати про-

відні особливості національного українського архетипу. 

Якщо ж при цьому виділити гендерні групи – то ще й по-

рівняльні жіночі та чоловічі архетипові особливості. 

Опис дослідження. На першому етапі ана-

лізу ми стикнулися з проблемою недостатньої від-

повідності наявного в системі біографічного ар-

хіву (УНБА) довідника сфер діяльностей умовам 

поточного дослідження. Вимоги до таких довід-

ників щонайменше дві – повнота й однозначність 

представлених даних, тобто, по-перше, вони мають 

описувати увесь простір сфер соціальної активно-

сті й, по-друге, два різні записи мають описувати 

неперетинні сфери життєдіяльності. Як щодо першої, 

так і до другої складової виникли певні питання, 

вирішення яких сприяло покращенню організації 

самої інформаційної системи біографічного архіву 

(УНБА). Зокрема, неповнота була відображена в 

домені «Наука», представленому лише гуманітар-

ними, природничими, економічними та соціальними 

науками. На момент створення УНБА (кінець 1990-х) 

такий поділ був загальноприйнятим і достатнім, 

проте за час, що минув, домен «Наука» став значно 

більш диференційованим за рахунок, наприклад, 

правових, аграрних наук.  

Ця проблема спонукала сформулювати й 

нове завдання щодо оптимізації структур біогра-

фічного архіву – реструктурування деяких довідни-

ків системи з лінійних до ієрархічних3. Першим кро-

ком у цьому напрямі було виділення базових / коре-

невих сфер. Для вирішення такого завдання (другий 

етап) ми використали інформацію щодо зафіксова-

них відомостей про дефініції персоналій. Із цією ха-

рактеристикою пов’язаний відповідний довідник, 

проте його ведення і редагування (додавання нових 

дефініцій) було досить довільним, у результаті чого 

на теперішній момент у ньому нараховують 1 627 за-

писів, тобто в ньому значно повніше було описано 

соціальні ролі, а тому й можливі сфери діяльності.     

У результаті аналізу дефініцій виділено  

18 базових сфер соціальної активності людини як 

підстав до занесення персоналії до УНБА (табл. 1). 

Зауважимо, що 0,52% від загальної кількості да-

них про дефініції ми не змогли віднести до жодної 

з виділених базових сфер. Серед них ті, що трапля-

лися в базі даних не більше трьох разів, зокрема: 

«синоптик», «мудрець», «містик», «камергер», «ко-

морник» й ін. Також виникли ускладнення з відне-

сенням до сфер діяльності деяких дефініцій «фахі-

вця». Наприклад, не зовсім зрозуміло, фахівець у га-

лузі електрозварювання має стосунок до промисло-

вої чи до наукової діяльності. Проте кількість не від-

несених до тієї чи іншої дефініцій була лише 0,52 %, 

і нею ми вирішили нехтувати як похибкою. 
Таблиця 1 

Базові домени й кількісний розподіл записів персоналій за ними 
 

№ Домен Кількість Відсоток 

1 Аристократія 218 0,1% 

2 Бізнес 1619 0,8% 

3 Виробництво 6906 3,6% 

4 Військові  25585 13,4% 

5 Держслужба 1508 0,8% 

6 Мандри 255 0,1% 

7 Медицина 8971 4,7% 

8 Мистецтво 46455 24,2% 

9 Наука 44640 23,3% 

10 Освіта 16290 8,5% 

11 Політика 6701 3,5% 

12 Право 1867 1,0% 

13 Релігія і церква 6535 3,4% 

14 Сільське господарство 1337 0,7% 

15 Сім'я 136 0,1% 

16 Спорт 4643 2,4% 

17 Суспільна діяльність 15752 8,2% 

18 Управління 2300 1,2% 

   Разом 192579 100,00% 
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У цьому переліку сфер діяльності з’явилося 

декілька доменів, відсутніх у попередньому списку. 

По-перше, це сфера, яку ми умовно назвали «Ари-

стократія». До неї були віднесені персоналії, які 

згадані як дворянин, граф, барон й ін. По-друге, 

сфера з умовною назвою «Держслужба», до якої 

увійшли персоналії з дефініціями: міністр, урядо-

вець, службовець, статський / таємний / титуляр-

ний / надвірний радник, гофмейстер й ін. По-

третє, сфера «Мандри», до якої зараховані особи, 

відомі насамперед через власні переміщення, як-то: 

мандрівники, мореплавці, перші поселенці. Нарешті, 

сфера «Сім’я» стосувалася осіб, які згадані саме за 

цією ознакою: донька, дружина видатного діяча 

культури, мати-героїня тощо. Відзначимо, що до-

мену «Армія» було надано більш сучасну назву – 

«Військо». 

На третьому етапі проаналізовано кількіс-

ний розподіл персоналій за виділеними сферами 

діяльності. З наведеної таблиці можна бачити, що 

істотно домінуючими в переліку доменів є дві майже 

рівнозначні сфери життя – «Мистецтво» (24,2%) і 

«Наука» (23,4%), що засвідчує: найбільшу цін-

ність в українському суспільстві становлять саме 

ці дві сфери. На третьому за важливістю місці – 

сфера участі в силових структурах, так чи інакше 

пов’язаних з веденням активних воєнних дій, 

спрямованих передусім на захист власної держави 

чи завоювання інших – домен «Військові» (13,4%). 

Четверту й п’яту за значимістю позицію поділяють 

сфери «Суспільна діяльність» (8,5%) та «Освіта» 

(8%). Наступний блок склався із чотирьох доме-

нів, кожен з яких презентує близько 4% загальної 

вибірки. Це – «Медицина» (4,4%), «Релігія і церква» 

(3,9%), «Виробництво» (3,8%) і «Політика» (3,7%). 

Кожен з інших доменів склав менше 2%, а їх загаль-

ний залишок становив менше 10% (7,3%).  

Надалі ми вирішили уточнити отримані ре-

зультати щодо гендерних відмінностей, тому про-

аналізували розподіл вказаних сфер діяльності ок-

ремо в чоловіків і жінок. По-перше, відзначимо 

наявний помітний дисбаланс у кількісному спів-

відношенні: за сферами діяльності в чоловіків 

165 955 записів, тоді як у жінок – лише 25 146 (або 

87% проти 13%). При цьому 25 тисяч записів – 

теж досить істотний статистичний масив, який 

можемо використовувати для узагальнень. Водно-

час, як було вказано, така розбіжність в останні 

десятиліття має стійку тенденцію до зменшення.    

На рис. 1 представлено порівняльну діаграму 

розподілів доменів діяльності персоналій відпо-

відно до статі. 

 

 
 

Рис. 1. Гістограма відсоткового розподілу доменів у базі даних УНБА  

за статевою ознакою 
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З отриманих результатів можна бачити істотні 

відмінності між уявленнями про узагальнений об-

раз української жінки й українського чоловіка, що 

може бути сформований на основі даних біографіч-

ного архіву (УНБА). За критерієм статистичної 

значимості хі2 ми отримали значущість відміннос-

тей на рівні 0,001, яку можна інтерпретувати як 

дуже істотну. Тож узагальнені чоловічий і жіно-

чий образи в УНБА виявилися досить різними. 

Якщо в чоловіків домінують дві майже рівнозначні 

між собою сфери діяльності, то в жінок вона 

єдина – мистецтво, яке займає більше третини 

всієї вибірки персоналій (35%) та є більш ніж у 

півтора рази більшою за наступну сферу – науку 

(22%). Третє місце в жінок посідає сфера освіти 

(12%), яка в чоловіків виявилася лише на п’ятому 

місці (8%). Четверте й п’яте за значимістю місце 

в жінок майже однакове, та займають їх суспільна 

діяльність і медицина (по 7%). Остання в чолові-

ків взагалі є майже удвічі менш значимою (4%) і 

посідає лише шосте місце. З іншого боку, відзна-

чимо й домен «Військо», який у жінок майже не 

представлений (менше одного відсотка), у чолові-

ків посідає третє місце (15%). Потужність кож-

ного з решти доменів й у першому, й у другому 

випадку становила менше 5%. Отже, узагальне-

ний образ чоловіка і жінки за домінуючими доме-

нами можна представити табл. 2. 
Таблиця 2 

 

Узагальнений образ чоловіка і жінки  

за домінуючими доменами 

 

Чоловік в УНБА Жінка в УНБА 

 
Мистецтво 

(35%) 

Наука 

(24%) 

Мистецтво 

(23%) 

Наука  

(22%) 

Військові 

(15%) 

Освіта 

(12%) 

Суспільна діяльність 

(8%) 

Суспільна 

діяльність 

(7%) 

Медицина 

(7%) 

  

Ризики та зауваження. В отриманих резуль-

татах варто звернути увагу на декілька моментів. 

По-перше, наш масив даних персоналій ґрунту-

ється на офіційних друкованих джерелах, виданих 

у попередні роки, зокрема й за часів СРСР, крите-

рії відбору до яких істотно різняться та подекуди 

є неоднозначними. Вочевидь, у поточних умовах 

переведення друкованих видань в електронний 

вигляд, з одного боку, і масове поширення біогра-

фічної інформації через платформи Web-2 (напри-

клад вікіпедія) без урахування критеріїв соціаль-

ної та культурної значущості – з іншої, робить  ак-

туалізацію бази даних персоналій УНБА в наявній 

технології значно менш ефективною. Тому постає 

питання про їх модифікацію, зміну.  

По-друге, у масиві даних персоналій біогра-

фічного архіву (УНБА) за вказаних вище причин 

поки далеко недостатньо відображені значимі 

особи, діяльність яких припала на останні десяти-

річчя, у які відбувалися тектонічні історичні зсуви 

й трансформації в розвитку нашої країни. Тож 

зміни, що відбуваються в узагальнених образах 

українця та українки, у поточних даних майже 

не відображено.  

По-третє, виділені домени являють собою 

універсальні для певної історичної епохи сфери 

соціальної активності людини. Тому специфіка 

представників того чи іншого етносу має полягати 

саме в дольовому розподілі відповідних сфер і, 

тим самим, домінуванні / цінності чи, навпаки, 

підпорядкованості / другорядності тих чи інших 

функцій / соціокультурних типів. Можна очіку-

вати, що в інших культурах у різний історичний 

час структура розподілу доменів буде іншою.  

По-четверте, існують й інші способи виді-

лення сфер життєвої активності людини. Воче-

видь, в інших способах класифікації будуть і дещо 

інші результати. Ми запропонували тільки один з 

таких способів, що відповідає критеріям повноти 

й однозначності. Водночас такі класифікатори мо-

жуть мати не лінійну, але ієрархічну (залежну) бу-

дову. Зокрема, домен «Наука» включає до себе 

щонайменше гуманітарні, природничі, технічні, 

соціономічні напрями, які передбачають різні до-

мінуючі психічні, психологічні й соціальні функ-

ції, різні функціональні місця, тобто різні архетипні 

особливості. Так само, як до домену «Мистецтво» 

входять і композитори, і виконавці, тобто ті, що 

мають в основі різні архетипи. Тому представлені 

результати дослідження ми вважаємо лише пер-

шим наближенням.   

Перспективи подальших досліджень. Наступ-

ною перспективою подальших розвідок у цьому 

напрямі вбачаємо вивчення динаміки змінювання 

архетипних особливостей узагальненого образу 

українців у часовій перспективі: як співвідноси-

лися сфери діяльності в різні часові відрізки, масш-

табування яких можливе від століть до одного по-

коління, тобто 20–30 років; наскільки такі зміни є 

статистично значимими. Іншим цікавим напря-

мом вважаємо виявлення архетипних особливос-

тей українців залежно від місць соціальної актив-

ності, можливо, народження, так званих географіч-

них рубрик. 

Наукова новизна дослідження характеризу-

ється використанням інформаційних технологій, 

великих обсягів даних, методів статистичної 

обробки в традиційно гуманітарній сфері дослі-

джень, якій притаманний переважно описовий 

підхід. 
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Висновки. На прикладі запропонованого 

дослідження презентовано підхід, який дасть 

змогу істотно розширити можливості як конкрет-

них біографічних розвідок, так і досліджень со-

ціально-історичного, етнологічного, історико-

психологічного спрямувань. Масштабні обсяги й 

детальна структурованість УНБА за її тематич-

ним, хронологічним, гендерним розподілом дає 

можливість презентувати саму систему як ядро 

наукової діяльності віртуальної історико-біогра-

фічної лабораторії. Аналогів такого підходу в Ук-

раїні на сьогодні не існує у зв’язку з унікальністю 

самого біографічного архіву (УНБА), у якому 

максимально широко охоплено національний біо-

графічний матеріал з його детальним структуру-

ванням. 
 

Примітки 
 
1 Енциклопедія сучасної України. URL: https://esu.com.ua/search_articles.php?id=44787 
2 https://www.carolspearson.com/about/about-archetypes-c-g-jung-and-depth-psychology 
3 Ідеться, окрім довідника сфер діяльності, ще й про довідник географічних місць. Але тут маємо 

окреме завдання на перспективу, і воно на теперішньому етапі не пов’язане з метою нашого дослідження. 
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ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ «УКРАЇНСЬКА БІБЛІОГРАФІЯ В ОСОБАХ»  

ЯК ДЕТЕРМІНАНТА СУЧАСНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 

 

Мета роботи полягає в дослідженні особливостей репрезентації та побутування бібліографічних 

та біобібліографічних даних на тлі інформаційного суспільства. Останнє пов’язане зі специфікою  

функціонування електронної бібліотеки, структурною частиною якої є інформаційна модель «Укра-

їнська бібліографія в особах». Методологія дослідження полягає в застосуванні компаративного й 

історико-логічного методів. Зазначений методологічний підхід дає змогу розкрити певні моделі побу-

тування інформації та піддати їх аналізу стосовно антропологічної компоненти в соціальних відно-

синах, що надають бібліотеки. Наукова новизна полягає в особливій побудові концепції інформаційної 

моделі «УБО», у якій зроблено акцент на біографічні дані, що послідовно пов’язані з іншими джерелами 

інформації, зокрема й з біобібліографічними та біографічними, а також з тезаурусом. Висновки. Розробка 

загальної концепції побудови відкритого інтегрованого електронного біобібліографічного ресурсу 

«УБО» передбачає, що його доцільно напрацьовувати на корпоративній основі низки провідних бібліо-

тек, яким необхідно гарантувати постійну відповідність програмного та апаратного забезпечення 

сучасним стандартам, уніфікований і простий інтерфейс користувача та системи підтримки відда-

леного доступу; розробити критерії добору документів, уніфікований опис і каталогізацію електрон-

них документів, співвіднесення опису з оригіналом; цілісність інформації, гарантії її постійного та 

безперервного надання користувачам, а також постійний аналіз інформаційного наповнення довідко-

вих інтернет-ресурсів, сайтів наукових бібліотек України та української діаспори, виявляти та оцифро-

вувати ретроспективні джерела українського бібліографознавства. 

Ключові слова: інформаційні моделі, інформаційне суспільство, бібліографія, біобібліографія, 

українська бібліографія в особах. 
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INFORMATION MODEL «UKRAINIAN BIBLIOGRAPHY IN PERSONS»  

AS DETERMINANT OF MODERN INFORMATION SOCIETY 
 

The purpose of the article. The study of the peculiarities of the representation and existence of 

bibliographic and biobibliographic data on the background of the information society. The latter corresponds 

to the specific functioning of the electronic library, the structural part of the information model “Ukrainian 

Bibliography in Persons”. The research methodology consists in using of comparative and historical-logical 

methods. This methodological approach allows us to disclose and analyse certain models of information about 

the anthropological component in the social relations provided by libraries. Scientific novelty of the work 

consists in the special construction of the information model “UBP”, which emphasises biographical data,  
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consistently associated with other sources of information, in particular with biobibliographic, biographical, 

and thesaurus as well. Conclusions. The development of the general concept of building an open, integrated 

electronic bibliographic resource “UBP” provides that it is appropriate to develop on a corporate basis a 

series of leading libraries that need to ensure a permanent match of software and hardware with modern 

standards, a unified and simple user interface and remote access support. It also helps develop criteria for the 

selection of documents, unified description, and the cataloging of electronic documents, correlation of the 

description with the original; information integrity and guaranties of its permanent and continuous delivery 

to consumers, constant content analysis of the online reference sources, scientific libraries of Ukraine and the 

Ukrainian diaspora websites as well, identify and digitise retrospective sources of Ukrainian bibliography. 

Keywords: information models, information society, bibliography, biobibliography, Ukrainian bibliography 

in persons. 

 

Актуальність теми дослідження. Сучасне 

інформаційне суспільство позначене низкою па-

радоксів, серед яких відзначимо особливе побуту-

вання даних: так, з одного боку, вони позиціону-

ються як відкриті й ціннісні, а з іншого – репре-

зентовані через певну лімітованість. Останнє, на 

нашу думку, спричинене недостатньою розвинуті-

стю культури їх реферування (обробки, репрезен-

тації), зокрема бібліографічних та біобібліографіч-

них записів, які вже за своєю природою придатні 

до кумулювання знань. 

У певному сенсі окреслені види даних можна 

розглядати атомізовано, тобто відокремлено (ана-

лізуючи їх як інформаційні джерела) та комплексно 

або узагальнено (при розгляді останніх як детер-

мінантів інформаційних відносин). У першому 

випадку такі дані, незважаючи на певний ступінь 

неповноти, характеризуються особливим побуту-

ванням, а також специфікою свого місця в інфор-

маційному обігу. 

При цьому окреслені дані також потрібно ро-

зглядати як продукт культури: адже їхнє витво-

рення, побутування та специфіка актуалізації спіль-

нотою зумовлені особливостями етносу, а також 

специфічною організацією в конкретному культу-

рологічному дискурсі. Щодо другого випадку, то 

в такому разі їх варто розглядати як складник ін-

формаційних взаємовідносин сучасного суспільс-

тва, позиціонуючи як рекомендаційні за характе-

ром, однак не відокремлені. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тему фор-

мування інтегрованого національного біографіч-

ного ресурсу бібліографознавства в спеціальних 

бібліографічних дослідженнях не висвітлено, так 

само як і питання особливостей самих даних цього 

типу. Однак певні аспекти теми студіювали такі 

вчені, як: В. Попик [8], С. Ляшко [6], О. Яценко 

[10], Т. Ківшар [4], К. Лобузіна [5], О. Станкевич 

[9], Л. Гарбар [3], Л. Матвійчук [7], дослідження 

яких ґрунтувалися на розробці біобібліографічних 

та біографічних питань стосовно створення сучас-

ного електронного ресурсу бібліографознавства. 

Метою статті є розгляд особливостей ре-

презентації та побутування бібліографічних і 

біобібліографічних даних на тлі інформаційного 

суспільства. Предметом – специфіка функціону-

вання електронної бібліотеки, структурною час-

тиною якої є інформаційна модель «Українська 

бібліографія в особах». 

Виклад основного матеріалу. У наш час ми 

можемо спостерігати експансію інформаційного 

світогляду та інформаційних технологій в усі 

сфери сучасної цивілізації, зокрема науку, освіту, 

військову справу, релігію, історію тощо. Невипад-

ково загальне визнання, на державному рівні та-

кож, отримала ідея інформаційного суспільства. 

Інформаційне суспільство позиціонується як нова 

й вельми бажана сходинка в розвитку людської 

цивілізації, що характеризується збільшенням 

ролі інформації і знань у житті суспільства, ство-

ренням глобального інформаційного простору, 

задоволенням соціальних й особистісних потреб в 

інформаційних продуктах та послугах. 

Інформацію розуміють як відомості, що 

сприймають людина або спеціальні пристрої і які 

постають як віддзеркалення подій матеріального 

або духовного світу в процесі комунікації. І саме 

розвиток інформаційного суспільства спонукає 

використовувати всі новітні концепції обробки ін-

формації в царині біобібліографії. Зауважимо, що 

не було суспільств в історії людської цивілізації, 

які були б «неінформаційними», де люди не обмі-

нювалися би в процесі комунікації відомостями, 

що відображають події матеріального або духов-

ного світу. Це пов’язано з тим, що соціальна ко-

мунікація – одвічний супутник розвитку цивіліза-

ції, оскільки вона репрезентує партійну (стриж-

неву) лінію соцієтальної нормативності. 

При цьому важливим є сам термін «інфор-

маційне суспільство», який акцентує саме на ін-

формації, не будучи передвісником комп’ютерно-

інтернетної епохи. Це пов’язано з тим, що 

комп’ютерно-інтернетне середовище є лише фор-

мою інформації, відтак в інформаційну епоху біб-

ліотеки повинні бути інформатизованими й вико-

нувати інформаційні функції для задоволення 

інформаційних потреб громадян сучасного циф-

рового суспільства. Суттєві кроки робляться  
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останнім часом для полегшення обробки й біобіб-

ліографічної інформації. 

Як відомо, джерельну базу поділяють на біо-

графічні, бібліографічні й біобібліографічні ви-

дання: індивідуальні та колективні біобібліогра-

фічні праці, словники й енциклопедії, посібники 

та покажчики, біобібліографічні дослідження, а 

також сучасні біобібліографічні електронні ресурси, 

що існують в інформаційних системах та в інтер-

неті. Групу джерел представляють вітчизняні та 

міжнародні стандарти бібліографічного опису, 

опису архівних та музейних документів, докумен-

тів у галузі створення електронної бібліотеки, елек-

тронні формати даних, правила каталогізації тощо. 

За роки незалежності нашої держави розви-

нулась галузь наукових досліджень української 

національної біобібліографії та бібліографознав-

чої біографістики, у якій чільне місце посіли й ук-

раїнські бібліографи, які досліджували історико-

культурні традиції українського народу. Так, до 

зведеного покажчика «Українські бібліографи: бі-

ографічні відомості, професійна діяльність, біблі-

ографія» (Київ, 2008, випуски 1–3) увійшло понад 

360 імен. При цьому навіть ґрунтовні довідкові 

традиційні видання не можуть розкрити повноти 

змістовної біографічної та бібліографічної інфор-

мації про бібліографів, що ускладнює створення 

цілісної картини бібліографічного доробку укра-

їнських бібліографознавців. 

Аналіз найважливіших біографічних і біо-

бібліографічних мережевих ресурсів України та 

світу (зокрема Канади, Сполучених Штатів, Польщі) 

показав ефективність і доцільність створення біо-

бібліографічного галузевого ресурсу, яким ши-

роко користуються вчені різних професій. 

Виокремимо в такому контексті ресурси 

Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого та Державної науково-педагогічної біб-

ліотеки України імені В. О. Сухомлинського. На 

жаль, ресурси в Україні дуже розпорошені та де-

монструють лише початок роботи, без єдиних фор-

малізованих принципів формування та координа-

ції. Серед зарубіжних цінним є досвід у галузі ство-

рення Всесвітньої енциклопедії бібліотечного та 

інформаційного сервісу (США). 

При цьому як ресурси найдоцільнішими 

вважаємо електронні джерела біографічної інфор-

мації, які мають різний формат і характер подання 

даних. Це можуть бути енциклопедичні та довід-

кові інтернет-ресурси, сторінки сайтів відповідної 

тематики, електронні версії біографічних та біо-

бібліографічних видань, оцифровані ретроспек-

тивні біографічні видання, біографічні та бібліо-

графічні бази даних. 

Отже, сучасні ресурси можна класифіку-

вати не лише як біографічні, біобібліографічні та 

бібліографічні, а й за принципами представлення 

інформації на типи: цифрові, текстові та бази да-

них (біографічні, бібліографічні, електронні бібліо-

теки). За видами це – енциклопедичні, словникові, 

оповідні, ілюстративні й інтегровані ресурси. 

Розвиток такого ресурсу в різних країнах 

не рівномірний, але накопичено досвід методичних 

засад створення метаданих, напрацьовано концеп-

туальні засади побудови біографічного та біобіб-

ліографічного ресурсів, підготовлено первинний 

масив бібліографічних джерел. Вітчизняні дослі-

дники визначали перспективні завдання базового 

сховища біобібліографічних даних та досліджували 

його становлення на прикладі Репозитарію персо-

нальних бібліографічних покажчиків у складі 

Українського національного біографічного архіву 

в контексті документальної культурної спадщини 

[2]. Відповідно до вимог логічної структуризації 

та архітектонічної гнучкості, за допомогою пошу-

кового інструментарію можна отримати доступ до 

повнотекстових версій бібліографічних покажчи-

ків, присвячених видатним представникам україн-

ської наукової ідеї та культури. Залучення уклада-

чів бібліографічних видань до процесу створення 

репозитарію не лише забезпечить репрезентативну 

повноту зазначеного обсягу видань, представлених 

в електронному репозитарії, але й сприятиме до-

триманню норм національного законодавства про 

авторське право та суміжні права.  

Оцифрування комунікаційних процесів по-

роджує потребу в проєктуванні сховищ докумен-

тальної культурної спадщини, які забезпечують 

відкритий доступ до історичних артефактів. Про-

цес формування сховищ полягає в об’єднанні ін-

формаційних ресурсів, яке здійснюється для якіс-

ного задоволення потреб користувачів інформа-

ції. Для збереження таких великих масивів інфор-

маційних ресурсів вітчизняні дослідники запро-

понували інформаційну технологію, яка базується 

на створенні сховищ даних, де консолідовані ре-

сурси інститутів соціальної пам'яті [1]. 

Закономірно, що електронні біографічні ре-

сурси діячів бібліотечної справи та бібліографії 

не лише становлять інтерес у межах бібліотечного 

співтовариства, але і є одними з культурних зрізів 

історії суспільного життя та національної куль-

тури загалом. Специфічною рисою науковців у га-

лузі бібліографознавства є те, що вони, зазвичай, – 

історики, літературознавці, культурологи, філософи, 

які мають наукові праці в різних галузях знань, і 

тому повноцінне уявлення про їхні особистості мо-

жуть надати біографічні та бібліографічні джерела.  

Реалії розвитку сфери біографії та бібліо-

графії позначили підходи до побудови інтегрова-

ного ресурсу УБО, який, на відміну від стандарт-

них біобібліографій та електронних бібліотек, 
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центральним записом інформаційного ресурсу 

передбачає біографічний запис, зі структурними 

елементами якого будуть пов’язані інші типи за-

писів системи. 

Підходи до побудови ресурсу показують до-

цільність структурної моделі «УБО» як електрон-

ного довідкового біографічного ресурсу, що має 

такий вигляд: центральний блок представляє «Біо-

графічна інформація», основну групу документів 

становить «Електронна бібліотека» («Інформаційні 

джерела» та «Бібліографічні твори»), а також вклю-

чення нового аспекту – додаткової довідкової та до-

поміжної інформації, що буде репрезентована бло-

ками «Тезаурус» і «Мультимедійні ресурси». 

Структура моделі дає змогу широко роз-

крити зміст галузевих біографічних і бібліографіч-

них ресурсів. Електронне середовище «УБО» дає 

можливість поєднати в одному інформаційному 

полі фактографічну інформацію, бібліографію та 

мультимедійні об’єкти. Створюються віртуальні 

особові колекції, які поєднують усі види біографіч-

них документних джерел у єдиному комплексі. 

Методологічні та науково-практичні засади 

УБО спираються як на уніфіковані біографічні 

схеми представлення інформації, що напрацьо-

вана в галузі біографістики та бібліографії, так і 

на основні міжнародні й апробовані практики біб-

ліотек; а також стандарти запису та представ-

лення різнорідної інформації як у текстовому, так 

і в зображувальному та мультимедійному вигляді, 

веббібліографії тощо. 

Наукова новизна. При побудові концепції 

інформаційної моделі «УБО» зроблено акцент на 

біографічних даних, які послідовно пов’язані з ін-

шими джерелами інформації, зокрема й з біобібліо-

графічними та біографічними, а також з тезауру-

сом. Хоча загальнометодичні підходи, напра-

цьовані всією історією розвитку біобібліографії 

та біографістики, залишаються базовими, при 

цьому відбуваються і значні демократичні про-

цеси в галузі розширення свободи видів і типів 

біобібліографічної продукції. 

Зокрема, спостерігаємо поступову відмову 

від усталених до цього змісту та структури біобіблі-

ографічного покажчика, їх органічний розвиток, 

специфікою якого є паралелізм підготовки біобіб-

ліографії та публікації текстів праць, документів, 

ілюстрацій. Окрім того, постулюємо розширення 

сфери комунікаційної взаємодії між наукою та сус-

пільством завдяки електронним технологіям. Від-

бувається поширення та наближення двох типів 

видання – біографічних та бібліографічних ресур-

сів у сучасному біобібліографічному покажчику. 

Природно, що вивчення розвитку елект-

ронних ресурсів українського історичного біо-

бібліографознавства є запорукою розробки тео-

ретичних, науково-методичних та науково-орга-

нізаційних засад створення інтегрованої інфор-

маційної системи інформаційної моделі «Україн-

ська бібліографія в особах» на базі широкого 

кола джерел у вигляді текстів, медіаграфії та ізо-

графії, електронної бібліографії тощо. 

Висновки. Отже, розробка загальної концеп-

ції побудови відкритого інтегрованого електрон-

ного біобібліографічного ресурсу «УБО» перед-

бачає, що його доцільно напрацьовувати на кор-

поративній основі низки провідних бібліотек, 

яким необхідно гарантувати постійну відповід-

ність програмного й апаратного забезпечення су-

часним стандартам, уніфікований і простий інтер-

фейс користувача та системи підтримки віддале-

ного доступу; розробити критерії добору докумен-

тів, уніфікований опис і каталогізацію електрон-

них документів, співвіднесення опису з оригіна-

лом; цілісність інформації, гарантії її постійного 

та безперервного надання користувачам, а також 

постійний аналіз інформаційного наповнення до-

відкових інтернет-ресурсів, сайтів наукових біблі-

отек України та української діаспори, виявляти та 

оцифровувати ретроспективні джерела українсь-

кого бібліографознавства. 

 

Список використаних джерел 

 

1. Kunanets N., Dobrovolska V., Filippova N., Dubrovina L. et al. Designing the Repository of 

Documentary Cultural Heritage. Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020 / 

N. Shakhovska, M. Medykovskyy (eds). 2021. Vol. 1293. Рp. 1034–1044. 

2. Kunanets N., Dobrovolska V., Filippova N., Kazimi P. Biobibliographic data repository of 

documentary cultural heritage. Computer Science and Information Technologies CSIT 2020 : Proceedings of 

the XV-th International Scientific and Technical Conference (Zbarazh Castle, Ukraine, 23–

26 September 2020). 2020. Рp. 221–225.  

3. Гарбар Л. В. Формування біографічного ресурсу з історії бібліотечної справи в Національ-

ній бібліотеці України імені В. І. Вернадського (1918–1933 рр.). Наукові праці Національної бібліо-

теки України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2011. Вип. 32. С. 369–376. 



Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 4 29 
  

4. Ківшар Т. І. Українська бібліотечна біографіка ХХ – початку ХХІ ст.: етапи й тенденції ро-

звитку. Українська біографістика. Київ, 2011. Вип. 8. С. 98–147. 

5. Лобузіна К. В., Гарагуля С. С., Коновал Л. В., Лобузін І. В. Бібліотека цифрового суспільс-

тва в забезпеченні системної підтримки наукових досліджень. Бібліотекознавство. Документознав-

ство. Інформологія. Київ, 2020. № 4. С. 5–12. 

6. Ляшко С. М. Бібліографія про українські персональні бібліографічні покажчики. Бібліотеч-

ний вісник. Київ, 2016. № 2. С. 47–50. 

7. Матвійчук Л. О. Сучасні електронні біобібліографічні ресурси: гуманітарний напрям. Уче-

ний інформаційного покоління: інновації, традиції та перспективи : зб. матер. Третьої міжнар. наук. 

конф. молодих учених / Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського (Київ, 17 травня 2012 р.). Київ, 2012. 

С. 88–90. 

8. Попик В. I. Ресурси довідкової біографічної інформації: історичний досвід формування, су-

часний стан, проблеми та перспективи розвитку : монографія / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. I. Вернадського. Київ, 2013. 520 c. 

9. Станкевич О. М. Українське книгознавство у мережевих ресурсах вітчизняного бібліотеч-

ного веб-сегмента Інтернету. Бібліотечний вісник. Київ, 2010. № 1. С. 14–21. 

10. Яценко О. М., Вернік О. Л., Вернік Ю. В. Український національний біографічний ар-

хів у системі вітчизняних електронних біографічних ресурсів.  Українська біографістика. Київ, 

2021. № 22. С. 239–261. 

   

References 

 

1. Kunanets, N., Dobrovolska, V., Filippova, N., Dubrovina, L. et al. (2021). Designing the Repository 

of Documentary Cultural Heritage. Advances in Intelligent Systems and Computing V. CSIT 2020 / 

Shakhovska N., Medykovskyy M. (eds), 1293, 1034-1044 [in English]. 

2. Kunanets, N., Dobrovolska, V., Filippova, N., Kazimi, P. (2020). Biobibliographic data repository 

of documentary cultural heritage. Proceedings of the XV-th International Scientific and Technical Conference 

"CSIT'2020. Computer Science and Information Technologies". Zbarazh Castle, Ukraine, 23–26 September, 

221–225 [in English]. 

3. Garbar, L. V. (2011). Formation of the biographical resource on the history of library science in the 

Vernadsky National Library of Ukraine (1918–1933). Academic Papers of Vernadsky National Library of 

Ukraine, 32, 369–376 [in Ukrainian]. 

4. Kivshar, T. I. (2011). Ukrainian library biography of the 20th and early 21st centuries: stages and 

trends of the development. Biographistica Ukrainica, 8, 98–147 [in Ukrainian]. 

5. Lobuzina, K., Serhii, H., Konoval, L., Lobuzin, I. (2020). Digital society library in providing system 

support to science research. Library science. Record Studies. Informology, 4, 5–12 [in Ukrainian]. 

6. Lyashko, S. M. (2016). Bibliography of Ukrainian personal bibliographic records. Library Bulletin, 

2, 47–50 [in Ukrainian]. 

7. Matviychuk, L. O. (2012). Modern electronic biobibliographic resources: humanitarian direction. 

Uchenyj informacijnogho pokolinnja: innovaciji, tradyciji ta perspektyvy: zbirnyk materialiv tretjoji 

mizhnarodnoji naukovoji konferenciji molodykh uchenykh (17.05.2012), 88–90 [in Ukrainian]. 

8.  Popyk, V. I. (2013). Resources of reference biographic information: historical experience of 

formation, current situation, problems and perspective of development: monograph. Kyiv, 520 [in 

Ukrainian]. 

9. Stankevich, O. M. (2010). Ukrainian bibliology in the network resources of the national library 

web segment of the Internet. Library Bulletin, 1, 14–21 [in Ukrainian]. 

10. Yatsenko, O., Vernik, O., Vernik, Y. (2021). Ukrainian National Biographical Archive in the system 

of domestic electronic biographical resources. Biographistica Ukrainica, 22, 239–261 [in Ukrainian]. 

 

 
Стаття надійшла до редакції 12.10.2022 

Отримано після доопрацювання 14.11.2022 

Прийнято до друку 22.11.2022 

 



30 Сисова Ю. В. Бібліотечний фандрайзинг під час війни … 
 

УДК 338.246.027:008(477) 
DOI 10.32461/2409-9805.4.2022.269786 
 
Цитування: 

Сисова Ю. В. Бібліотечний фандрайзинг під час війни: 

актуальні проблеми та шляхи їх вирішення. Бібліоте-

кознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. 

№ 4. С. 30–34. 
 

Sysova Y. (2022). Library Fundraising during the War: 

Current Problems and Ways to Solve Them. Library Science. 

Record Studies. Informology, 3, 30–34 [in Ukrainian]. 

 

 
 

Сисова Юлія Василівна, 

аспірантка Київського національного  

університету культури і мистецтв 

https://orcid.org/0000-0003-2756-6912 

yulia.sysova@gmail.com 
 

 
БІБЛІОТЕЧНИЙ ФАНДРАЙЗИНГ ПІД ЧАС ВІЙНИ:  

АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ШЛЯХИ ЇХ ВИРІШЕННЯ 

 
Мета роботи. Сучасне становище української бібліотечної справи значно загострилося внаслі-

док російської воєнної агресії, яка завдала величезних людських, економічних, культурних втрат Україні. 

Основна ціль роботи полягає в аналізі пошуків та застосування актуальних можливостей бібліотеч-

ного фандрайзингу під час воєнних дій на території України. Завдання дослідження – висвітлити кон-

кретні приклади діяльності благодійних інституцій з українськими бібліотеками. Методологія напи-

сання статті зводиться до використання загальнонаукових методів дослідження: аналізу, синтезу, 

дедукції та індукції. Також за допомогою аксіологічного методу простежено зміну парадигм у сприй-

нятті сучасних бібліотек. Наукова новизна дослідження полягає у визначенні та підборі способів ре-

алізації маловивченої проблематики особливостей роботи фандрайзингу в бібліотечній справі під час 

бойових дій та воєнного стану. Результати статті будуть корисні для визначення основних напрямів 

роботи для майбутнього відбудовування інфраструктури України. Зокрема, докладно розглянуто проблеми 

функціонування бібліотек в умовах війни, наведено аналіз дискусійних питань, які обговорювали на 

круглих столах. Особливу увагу звернено на дослідження діяльності благодійного фонду «Бібліотечна 

країна» та інших актуальних проєктів, участь у яких брали іноземні партнери. Висновки. Встанов-

лено ефективність інструментів фандрайзингу для роботи бібліотек, надання допомоги бібліотека-

рям та колекціям, які постраждали від повномасштабної агресії росії. Зокрема, це здійснено на прикладі 

активної консультативної, юридичної та матеріальної допомоги Благодійного фонду «Бібліотечна 

країна». Аналіз роботи окресленої організації продемонстрував дієву підтримку бібліотечної галузі на 

тлі ворожої агресії, зокрема можливі перспективи її наступного розвитку. Очевидно, що надалі зро-

статиме кооперація із закордонними організаціями, які дають змогу придбати додаткове обладнання 

для бібліотек, що внаслідок воєнних дій змінили свою традиційну роль і стали потужними центрами 

комунікації, соціальної підтримки, зокрема й для внутрішньо переміщених осіб (далі – ВПО). 

Ключові слова: бібліотечний фандрайзинг, російсько-українська війна, бібліотеки, благодійність. 
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LIBRARY FUNDRAISING DURING THE WAR:  

CURRENT PROBLEMS AND WAYS TO SOLVE THEM 
 

The goal of the work. The current situation of the Ukrainian library business has worsened significantly 

as a result of the Russian military aggression, which caused huge human, economic, and cultural losses to 

Ukraine. The main goal is to analyse the search and use of current possibilities of library fundraising during 

military operations on the territory of Ukraine. The methodology of writing the article lies in the use of general 

scientific methods of research: analysis, synthesis, deduction, and induction. In addition, with the help of the 

axiological method, the change of paradigms in the perception of modern libraries has been traced. Scientific 

novelty is in determination and selection of ways to implement the little-studied issues of the peculiarities of 

fundraising work in library affairs during hostilities and martial law. The results of the article will be useful 
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for determining the main directions of work for the future reconstruction of Ukraine's infrastructure. In 

particular, the problems of the functioning of libraries in wartime conditions are considered in detail, and an 

analysis of the debatable issues that have been discussed at the round tables is given. Special attention is paid 

to the study of the activities of the "Library Country" charity fund and other relevant projects in which foreign 

partners have taken part. Conclusions. The effectiveness of franchising tools for the operation of libraries, 

providing assistance to librarians and collections affected by the full-scale aggression of Russia has been 

established. In particular, this was done on the example of the active advisory, legal, and material assistance 

of the “Library Country” Charitable Foundation. The analysis of the work of this organisation demonstrated 

the effective support of the library industry against the background of enemy aggression, in particular the 

possible prospects for its further development. It is obvious that cooperation with foreign organisations will 

grow in the future, which make it possible to purchase additional equipment for libraries that, as a result of 

military operations, have changed their traditional role and become powerful centres of communication, social 

support, and support for IDPs. 

Keywords: library fundraising, Russian-Ukrainian war, libraries, charity. 
 

 

Актуальність теми дослідження. Інтелек-

туальний простір України залишається важливим 

середовищем для подальшого розвитку людських 

ресурсів. Можливості для повноцінної реалізації 

потенціалу забезпечували, зокрема, і бібліотеки 

як важливі осередки культурних, наукових, архів-

них студій, майданчиків для організації презента-

цій, дискусій, круглих столів та публічних обгово-

рень. Розвиток соціальної ролі та звичних функцій 

бібліотек грубо перервався внаслідок російської 

агресії в лютому 2022 р. Повномасштабне вторг-

нення військ кремлівського режиму (наряду з ма-

теріальними руйнуваннями та втратами) призвело 

до дисбалансу всього культурного життя україн-

ців, що позначилося також на становищі бібліо-

тек. Військові витрати на функціонування Зброй-

них Сил України (далі – ЗСУ) й інші оборонні 

проєкти зростатимуть. З цієї причини функціону-

вання книгозбірень, на утримання яких з держбю-

джету і без того не надто щедро виділяли кошти, 

опинилося під загрозою повного скорочення, що 

актуалізувало проблему подальшого фізичного іс-

нування бібліотек як громадських чи наукових ус-

танов. Україна володіє високим рівнем інтелекту-

ального розвитку, проте належить до країн, у яких 

існує велика різниця між можливостями та здатністю 

цими можливостями повноцінно скористатися, 

перетворивши їх у готову продукцію. Отож  з 

огляду на скрутне економічне становище держави 

пошук додаткових джерел фінансування для про-

довження якісного функціонування та розвитку 

бібліотек стає надзвичайно актуальним завданням 

для дослідження. 

Аналіз досліджень і публікацій. Ґрунтовно 

вивчати явище фандрайзингу в Європі почали із 

середини ХХ ст. У кінці ХХ ст. з’явилися фунда-

ментальні праці, які нині становлять важливу дже-

рельну базу дослідження фандрайзингу. Зокрема, 

Л. Классен [5] охарактеризувала розвиток бібліо-

тек в означений час, дослідила тогочасне явище 

фандрайзингу в американських університетських 

бібліотеках (Університет Бостона, Університет 

Маямі, Державний університет Колорадо, Універ-

ситет Мічигану тощо). Окремо Л. Классен про-

аналізувала різноманітні благодійні кампанії в 

Нью-Йоркській державній бібліотеці [5]. 

Сучасні дослідження спрямовані на виокрем-

лення основних шляхів і стратегій просування біб-

ліотечного фандрайзингу. Дослідниці К. Ділворц 

та Л. Хензл [6] визначили феномен «бібліотечної 

культури», яка є значно масштабнішою, аніж зда-

ється. Вони вказали ключові способи просування 

іміджу бібліотеки, окреслили основні можливості 

для залучення коштів. Г. Дженнінгс і Дж. Гарчин-

ський [7] у своєму монографічному дослідженні 

охарактеризували розвиток фандрайзингу у світі, 

окреслили потенційні перспективи для розвитку 

бібліотек.  

З українських дослідників виокремимо ро-

боту І. Ахновської та О. Левченка [1], які окрес-

лили краудфандинг у сфері бізнесу. Х. Меренюк [2] 

дослідила особливості організації студентських 

наукових конференцій на базі Наукової бібліотеки 

Львівського національного університету імені 

І. Франка. Тож серед українських дослідників те-

матика лишається актуальною для вивчення, оскільки 

на тлі воєнних дій аналіз інструментів відновлення 

бібліотечної діяльності майже не здійснювали.  

Метою статті є аналіз пошуку та застосу-

вання актуальних можливостей бібліотечного фанд-

райзингу під час війни в Україні. Завданнями до-

слідження є висвітлити конкретні приклади діяль-

ності благодійних інституцій з українськими біб-

ліотеками, проблему їх співпраці з українськими 

бібліотеками під час воєнних дій та потенційну 

реалізацію спільних проєктів у майбутньому. 
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Виклад основного матеріалу. Фандрайзин-

гом називають залучення коштів (або інших не 

грошових ресурсів), які можна використати для 

виконання певних завдань чи проєктів, а також 

для підтримки роботи чи існування організації за-

галом [5, 26; 8, 74–75]. З огляду на кризу в україн-

ському фінансовому господарстві, що спричинена 

російською агресією, цей спосіб фінансування та 

допомоги бібліотечній справі в Україні слід вва-

жати цілком виправданим [1, 79]. Тим більше, що 

на конкретних прикладах можна дізнатися про ме-

ценатську роботу благодійників та програми, які 

вони пропонують. 

Для обговорення подальшого розвитку біб-

ліотечної галузі, актуальних викликів сучасності 

та пошуку відповідної реакції неодноразового 

були організовані спеціальні круглі столи та кон-

ференції [2]. Учасники аналізували проблемні пи-

тання, пропонуючи ймовірні шляхи подолання 

кризових явищ. Зокрема, на таких форумах неод-

норазово обговорювали проблематику фандрай-

зингу та його використання в бібліотечній справі 

[6, 15]. Відзначимо, що диспутанти оперували різ-

ними відомостями та висували подекуди протилежні 

версії, проте свобода обговорення давала можли-

вість запропонувати свою візію. Характерною ри-

сою таких заходів стало залучення благодійних 

організацій, які брали на себе організаційні  ви-

трати [7]. 

Наприклад, Благодійний фонд «Бібліотечна 

країна» став організатором бібліотечного симпо-

зіуму, головним предметом обговорення на якому 

стала допомога, яку слід надавати постраждалим 

від російської агресії бібліотекарям і бібліотекам 

[4]. Майданчик став платформою для вислов-

лення різних думок стосовно майбутнього галузі. 

Зокрема, обговорювали питання обмеженого фі-

нансування, яке тривалий час не давало можливості 

закуповувати новинки книжкової індустрії та не-

обхідну техніку. Війна значно посилила додаткові 

труднощі: відсутність у державному бюджеті 

коштів не тільки на закупівлю нового, а й навіть 

на утримання старого фонду; нестача книжок 

українського виробництва на складах, оскільки 

чимало видавництв на теперішній момент позбав-

лені можливості друкувати нові книжки [4]. 

На вказаному круглому столі звучали думки 

стосовно потреби звернутися до Національної 

ради, створеної при Президентові України, яка 

нині працює над укладанням та реалізацією Наці-

ональної програми відновлення України. Ключо-

вий меседж – це підтримка бібліотек. До того ж, 

існує потреба в майбутньому приєднатися до пре-

зидентських проєктів, у яких ідеться про 

організацію централізованого збору коштів для 

роботи ЗСУ, відновлення знищеної інфраструк-

тури, медичного обладнання тощо. Важливим 

етапом мало би стати відновлення обʼєктів куль-

тури та постраждалих бібліотек [4]. Ця ініціа-

тива матиме шанси на успіх, адже чимало ме-

ценатів, волонтерів та благодійних організа-

цій готові переказувати кошти для втілення гро-

мадських ініціатив та відновлення знищеного ро-

сійськими загарбниками. 

Також Благодійний фонд «Бібліотечна кра-

їна» разом з Українською бібліотечною асоціа-

цією започаткували роботу Фонду допомоги укра-

їнським бібліотекарям, який має на меті забезпе-

чити діяльність бібліотек у воєнний час та спри-

яти їх відновленню. Так, за підрахунками спеціа-

лістів приблизно з 15 тис. публічних книгозбірень 

принаймні кількадесят зазнали відчутних руйну-

вань або знищені повністю. Чимало зібрань пост-

раждали від рук російських окупантів, які знищу-

вали українські книжки. На межі виживання в 

окупованих та понищених війною регіонах опи-

нилися бібліотекарі, які змушені були евакуюва-

тися із вражених війною регіонів України. При 

цьому галузь не стала пасивним спостерігачем під 

час здійснення терору. Чимало бібліотек змінили 

вектор своєї роботи, перетворившись на центри 

надання соціальної допомоги внутрішньо перемі-

щеним особам, гуманітарні та волонтерські цен-

три, які активно допомагають постраждалим та 

ЗСУ. Фонд допомоги українським бібліотекарям 

сформував окремий рахунок для підтримки фахі-

вців, які опинилися в скрутних умовах. 

Іншою ініціативою Благодійного фонду 

«Бібліотечна країна» (підтриманого разом із про-

грамою Black Sea Trust German Marshall Fund) 

став проєкт «Lib: продовження» [4]. Ця ініціатива 

має на меті забезпечити підтримку бібліотечної 

справи в Україні із наголосом на тих бібліотеках, 

які є важливими для культурно-наукового життя 

країни й довели своє значення в надзвичайно 

складних умовах. Ініціатива спрямована на керів-

ників бібліотечних закладів, які опинилися в ева-

куації, проте продовжили роботу установ, пере-

форматувавши їхню діяльність відповідно до но-

вих потреб суспільства воєнного часу. Віднов-

лення роботи бібліотек, переміщення фондів із 

тимчасово окупованих територій мало також пси-

хологічний ефект – демонструвало мотивацію 

працівників жити та працювати в Україні. 

Проєкт «Lib: продовження», як вважають 

його фундатори, надаватиме допомогу, подібно 

до віддалених координаційних центрів, що є за-

провадженням європейського досвіду [7, 85]. 
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Його реалізація була розподілена на декілька ета-

пів. Зокрема, на початковому учасники отримали 

одноразову грантову поміч, що мала на меті забез-

печити необхідні побутові умови для потреб жит-

тєдіяльності та нормального професійного розвитку. 

Відповідно до подальшої програмної підтримки 

відбудеться поступова відновлювальна профе-

сійна реабілітація, за якої тимчасово переміщені 

бібліотечні працівники матимуть змогу пройти 

навчання, обміняти досвідом, підвищити рівень 

володіння сучасними цифровими технологіями, 

зокрема й у напрямі фандрайзингової діяльності 

[4]. До активної участі в роботі програми були за-

прошені бібліотекарі з усіх постраждалих від війни 

українських регіонів. 

Додатково відзначимо, що бібліотечні уста-

нови беруть активну участь у допомозі внутріш-

ньо переміщеним особам (ВПО). Наприклад, гро-

мадське об’єднання «Рівненське обласне відді-

лення Української бібліотечної асоціації» об’єд-

нало свої зусилля з німецькими спеціалістами 

Ernstvon Siemens Kulturstiftung (Культурний фонд 

Ернста фон Сіменса) і розпочало реалізацію проєкту 

«Бібліотекарі України та Німеччини ‒ разом до 

Перемоги» [3]. Виконання цієї програми має за-

безпечити пів сотні публічних бібліотек Рівнен-

щини комп’ютерною технікою, яку використають 

для надання відповідних послуг внутрішньо пере-

міщеним особам (ВПО), які опинилися на терито-

рії Рівненської області внаслідок бойових дій. За-

галом допомога ВПО стала наріжним каменем для 

реалізації вказаного проєкту. 

Укладачі програми неодноразово вказували, 

що за умов воєнного стану робота бібліотек за-

знала кардинальних змін. Бібліотекарі перетвори-

лися на активних учасників суспільного та куль-

турного життя своїх громад, стали надійною опо-

рою для місцевої влади, здійснюють інформацій-

ний спротив агресії, працюють, щоби допомогти 

ЗСУ, надати поміч через волонтерів для ВПО, по-

страждалим містянам, родинам мобілізованих. Як 

зазначено раніше, ВПО перебувають у центрі го-

ловної уваги, оскільки бібліотеки стали для них 

під час евакуації центрами отримання соціальної 

інформації, притулком, середовищем для здо-

буття дистанційної освіти чи пошуку віддаленої 

роботи, отримання адміністративних послуг тощо 

[3]. Частково бібліотеки виконують роль довідко-

вих бюро стосовно інфраструктури населених 

пунктів, працюють як соціальні заклади та медичні 

центри, є осередками надання волонтерської 

допомоги тощо. 

Бібліотеки виконують функцію цифрових 

хабів, поширюють офіційні повідомлення органів 

української влади, надають доступ до інтернету, 

забезпечують окремі місця для виконання дистан-

ційної роботи ВПО, дають можливість проходити 

онлайн-навчання для здобувачів вищої освіти тощо.  

Розташування бібліотек з безкоштовним до-

ступом до Wi-Fi було відоме фрилансерам. Однак 

на шляху виконання цієї місії виникли чималі труд-

нощі із матеріальним забезпеченням. Не всі бібліо-

течні установи виявилися готовими для надання 

допомоги ВПО через нестачу техніки, обладнання, 

відповідних навичок роботи бібліотечного персо-

налу. У зв’язку із цим Рівненське обласне відді-

лення Української бібліотечної асоціації скеру-

вало свої зусилля на реалізацію спільного проєкту 

з німецькими меценатами. Окрім уже згадуваної 

техніки, запропоновано навчання бібліотечних пра-

цівників із територіальних громад Рівненщини [3]. 

Зокрема, підготовлено «цифрових» тренерів із числа 

бібліотечних працівників. Вони організовувати-

муть додаткові тренінги для ВПО та представни-

ків місцевої громади, які постраждали від військо-

вих дій. 

Наукова новизна статті полягає у визна-

ченні та підборі способів реалізації маловивченої 

проблематики особливостей роботи фандрайзингу 

в бібліотечній справі під час бойових дій та воєн-

ного стану. Результати роботи будуть корисні для 

визначення основних напрямів роботи в майбут-

ньому відбудовуванні інфраструктури України.  

Висновки. Отже, фандрайзинг є вдалим рі-

шенням для пошуку додаткового фінансування 

бібліотек, які постраждали від російської агресії. 

Актуальним є продовження реалізації започатко-

ваних проєктів та розробка нових як на держав-

ному, так і місцевому рівнях. Зокрема, активну 

консультативну, юридичну та матеріальну допо-

могу надав Благодійний фонд «Бібліотечна кра-

їна». Приклад роботи цієї організації демонструє 

поєднання як підтримки бібліотечної справи на 

тлі ворожої агресії, так і можливі перспективи 

щодо подальшого розвитку. Відзначимо також важ-

ливість кооперації із закордонними організаці-

ями, що дають змогу придбати додаткове облад-

нання для бібліотек, які внаслідок воєнних дій 

змінили свою традиційну роль і стали потужними 

центрами комунікації, соціальної підтримки та 

допомоги ВПО. Надалі підтримка благодійників 

зростатиме, а механізми її реалізації заслуговува-

тимуть подальшого наукового аналізу. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОСЛУГ  

ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ ТА МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ  

В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ 
 

Мета роботи – виявити особливості надання інформаційних послуг органами державної влади 

та місцевого самоврядування в умовах воєнного стану, актуалізувати їх значення та надати рекомендації 

для оптимізації діяльності зазначених органів. Методологія дослідження полягає в застосуванні за-

гальнонаукових методів аналізу і синтезу, індукції та дедукції, узагальнення і абстрагування, оглядово-

аналітичного, опису та порівняння, що дало змогу висвітлити предмет дослідження та досягти мети 

роботи. Наукова новизна статті полягає в узагальненні та систематизації знань про особливості 

надання інформаційних послуг органами державної влади й місцевого самоврядування в умовах воєн-

ного стану і їх актуалізації з погляду сьогодення та перспектив на майбутнє. Висновки. В умовах 

воєнного стану надання громадянам інформаційних послуг, що покладено на органи державної влади 

та місцевого самоврядування, набуває суттєвих особливостей. Врахування основних з них, зокрема: 

обмеження доступу до публічної інформації; запровадження особливого режиму роботи державних 

органів, державних реєстрів і баз даних та контролю за змістом і поширенням публічної інформації; 

розширення обсягу компетентності та повноважень розпорядників з питань оприлюднення публічної 

інформації; можливість відмови й відстрочки в задоволенні запитів на публічну інформацію тощо, 

дає можливість забезпечити право громадян на своєчасне й оперативне отримання публічної інфор-

мації в умовах воєнного стану. 

Ключові слова: воєнний стан, органи державної влади та місцевого самоврядування, публічна 

інформація, інформаційні послуги, державні реєстри, розпорядники публічної інформації, запити на 

інформацію. 
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SPECIFICS OF PROVIDING INFORMATION SERVICES BY STATE AND LOCAL 

SELF-GOVERNMENT AUTHORITIES UNDER THE CONDITIONS OF MARITAL LAW 
 

The purpose of the article is to identify the specifics of information services provision by state and local 

self-government authorities under the conditions of martial law, to update their relevance and provide 

recommendations how to involve them in activities of these authorities. The research methodology consists in 

the application of general scientific methods of analysis and synthesis, induction and deduction, generalisation 

and abstraction, overview and analysis, description and comparison, which made i t possible to cover the  
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subject of the research and achieve the purpose of the work. The scientific novelty of the paper lies in the 

generalisation and systematisation of knowledge about the specifics of the provision of information services 

by state and local self-government authorities under the conditions of martial law and making them up-to-date 

with regard of the present and future prospects. Conclusions. Under the conditions of martial law, the 

provision of information services to citizens, which is entrusted to state and local self-government authorities, 

acquires significant specifics. Taking into account the main ones, in particular, such as: limiting access to 

public information; introduction of a special mode of operation of state authorities, state registers, and 

databases and control over the content and spreading of public information; extending the scope of 

competence and powers of managers in matters of public information disclosure; the possibility of refusing 

and delaying the satisfaction of requests for public information, which makes it possible to ensure the right of 

citizens to receive public information in a timely and efficient manner under conditions of martial law. 

Key words: martial law, state and local self-government authorities, public information, information 

services, state registers, managers of public information, requests for information. 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах 

воєнного стану надзвичайно важливим інструме-

нтом у діяльності органів державної влади та міс-

цевого самоврядування, здатним врятувати життя 

та вберегти здоров’я людей, є публічна інформа-

ція. Публічна інформація – це відображена та за-

документована будь-якими засобами та на будь-

яких носіях інформація, що була отримана або 

створена в процесі виконання суб’єктами владних 

повноважень своїх обов’язків, або яка знаходиться у 

володінні суб’єктів владних повноважень, інших 

розпорядників публічної інформації. Завчасне ін-

формування громадян про загрозу нападу, окупа-

ції може сприяти своєчасній евакуації населення, 

запобігти гуманітарним катастрофам та вчиненню 

ворогом злочинів проти людяності.  

Водночас надання інформаційних послуг в 

умовах воєнного стану має особливості, які по-

винні враховувати у своїй діяльності органи дер-

жавної влади та місцевого самоврядування, що й 

зумовлює актуальність їх розгляду в цій статті. 

Аналіз досліджень і публікацій. Означена 

проблема значною мірою відображена в Консти-

туції України, низці Законів України, зокрема 

«Про інформацію», «Про правовий режим воєн-

ного стану», «Про доступ до публічної інформа-

ції». Також частково її намагались вирішити в ме-

дійному середовищі, у соціальних мережах, в екс-

пертних обговореннях на консультаційних сайтах 

та групах. При цьому, на нашу думку, вона ще не 

знайшла свого висвітлення на рівні окремого до-

слідження і не отримала належного комплексного 

цілісного розгляду науковцями.  

Тож мета нашої роботи – виявити особливості 

надання інформаційних послуг органами держав-

ної влади та місцевого самоврядування в умовах 

воєнного стану, актуалізувати їх значення та на-

дати рекомендації для оптимізації діяльності за-

значених органів. 

Виклад основного матеріалу. Закон України 

«Про правовий режим воєнного стану» від 12.05.2015 

№ 389-VIII визначає воєнний стан як особливий 

правовий режим, що вводиться в Україні або в 

окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи 

загрози нападу, небезпеки державній незалежності 

України, її територіальній цілісності та передбачає 

надання відповідним органам державної влади, 

військовому командуванню, військовим адмініст-

раціям та органам місцевого самоврядування пов-

новажень, необхідних для відвернення загрози, 

відсічі збройної агресії та забезпечення національ-

ної безпеки, усунення загрози небезпеки держав-

ній незалежності України, її територіальній ціліс-

ності; а також тимчасове, зумовлене загрозою об-

меження конституційних прав і свобод людини та 

громадянина і прав та законних інтересів юридич-

них осіб із зазначенням строку дії цих обмежень [6].  

Значну роль щодо охорони й оборони тери-

торіальних громад в умовах воєнного стану відігра-

ють органи місцевого самоврядування. Відповідно 

до ч. 2 ст. 98 Закону України «Про правовий ре-

жим воєнного стану», «органи місцевого самовря-

дування і далі здійснюють повноваження, надані 

їм Конституцією України та іншими законами Ук-

раїни. Вони зобов’язані сприяти діяльності війсь-

кового командування та військовим адміністра-

ціям щодо забезпечення заходів, які необхідні для 

запровадження правового режиму воєнного стану 

на відповідній території та захисту безпеки насе-

лення» [6]. 

В умовах агресивних, загарбницьких та анти-

людських дій військових формувань російської 

федерації на території України, а також тотальної 

дезінформаційної війни з боку ворожих інформа-

ційних спецслужб життєво важливим є надання 

органами державної влади та місцевого самовря-

дування своєчасної і правдивої публічної інфор-

мації. У цьому процесі надважливо витримувати 

баланс між можливістю вільно виражати свої по-

гляди та мати право отримувати якісну й достовірну 

інформацію про хід війни, з одного боку, та захис-

том життя і здоров’я людини, яка може постраж-

дати від реалізації такого права – з іншого. 

Саме тому, аналізуючи особливості надання 

інформаційних послуг органами місцевого самовря-

дування в умовах воєнного стану, що є предметом 
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нашого дослідження, ключовою особливістю ми 

визначаємо обмеження доступу до публічної інфор-

мації. Це необхідно з метою захисту національних інте-

ресів і територіальної цілісності нашої держави.  

Право на доступ до публічної інформації 

громадян гарантовано Конституцією України, 

Конвенцією Ради Європи про доступ до офіцій-

них документів, Законом України «Про доступ до 

публічної інформації» та іншими нормативно-

правовими актами. Так, відповідно до частини 

другої статті 34 Конституції України, кожен має 

право вільно збирати, зберігати, використовувати 

та поширювати інформацію усно, письмово або в 

інший спосіб – на свій вибір [1].  

Реалізацію права на доступ до публічної ін-

формації регулює Закон України «Про доступ до 

публічної інформації», яким визначено такі основні 

шляхи: 

- ознайомлення з інформацією, яку оприлюд-

нюють її розпорядники в офіційних джерелах; 

- відвідування засідань колегіального органу; 

- ознайомлення з документами в спеціально 

відведеному місці розпорядником інформації; 

- направлення запиту та відповідно отри-

мання відповіді на нього; 

- ознайомлення з інформацією в інформа-

ційних сервісах, що працюють на основі відкри-

тих даних [5].  

Проте зазначені шляхи реалізації права на 

доступ до публічної інформації і надання інфор-

маційних послуг органами державної влади та міс-

цевого самоврядування можуть бути ускладнені 

умовами воєнного стану. 

Згідно з положеннями частини третьої  

статті 34 Конституції України, здійснення прав на 

вільне збирання, зберігання, використання і по-

ширення інформації може бути обмежене законом 

[1]. Конституційне обмеження права особи збирати, 

зберігати, використовувати та поширювати інфор-

мацію узгоджується з положеннями пункту 2 статті 29 

Загальної декларації прав людини 1948 року, у яких 

зазначено, що при здійсненні своїх прав і свобод 

кожна людина повинна зазнавати тільки таких об-

межень, які встановлені законом лише з метою за-

безпечення належного визнання і поваги прав і 

свобод інших та забезпечення справедливих ви-

мог моралі, громадського порядку й загального 

добробуту в демократичному суспільстві [2].  

Звісно, що зазначені обмеження права на 

доступ до публічної інформації, на вільне зби-

рання, зберігання, використання і поширення ін-

формації в будь-який спосіб можуть істотно впли-

вати на можливість реалізації конституційних 

прав і свобод людини і громадянина, ускладнюючи 

їх. Проте термін дії цих обмежень, згідно з пунк-

том 3 Указу Президента України «Про введення 

воєнного стану в Україні» № 64/2022 (затвердже-

ному Законом України «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні» від 24.02.2022, № 2102-IX), обу-

мовлений як тимчасовий на період дії правового 

режиму воєнного стану [12].  

Відповідно до положень статті 6 Закону Ук-

раїни «Про доступ до публічної інформації», об-

меження має відбуватися за сукупності таких вимог: 

- лише в інтересах національної безпеки, те-

риторіальної цілісності або громадського порядку, 

для охорони здоров’я населення, для захисту репу-

тації або прав інших людей, для запобігання роз-

голошенню інформації, одержаної конфіденційно, 

або для підтримання авторитету й неупередженості 

правосуддя; 

- розголошення інформації може заподіяти 

істотної шкоди цим інтересам; 

- шкода від оприлюднення такої інформації 

переважає суспільний інтерес в її отриманні [5]. 

Законом України «Про правовий режим во-

єнного стану» не передбачено прямої можливості 

встановлювати будь-які заборони чи обмеження 

щодо розгляду запитів чи оприлюднення публіч-

ної інформації (виняток щодо обов’язковості 

оприлюднення проєктів рішень органів місцевого 

самоврядування).  

За загальним правилом презумпції відкри-

тості інформації, публічна інформація, що перебу-

ває у володінні суб’єктів владних повноважень, є 

відкритою. Проте в окремих визначених законом 

випадках доступ до інформації може бути обме-

жений шляхом її віднесення до публічної інфор-

мації з обмеженим доступом. 

Передусім розпорядник інформації має 

з’ясувати, до якої категорії інформації з обмеже-

ним доступом належить той чи інший документ 

(конфіденційна, службова, таємна). При цьому 

слід враховувати, що конфіденційна інформація 

(про особу), за загальним правилом, є обмеженою 

в доступі та може бути розголошеною без згоди 

такої особи лише в інтересах національної безпеки, 

економічного добробуту та прав людини [5, ч. 2, ст. 7].  

Законодавство забороняє обмежувати до-

ступ до інформації про володіння, користування 

чи розпорядження державним, комунальним май-

ном, зокрема до копій відповідних документів, 

умови отримання коштів чи майна, прізвища, 

імена, по батькові фізичних осіб та найменування 

юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно 

(крім випадків, передбачених частиною другою 

статті 23 Закону України «Про основи національ-

ного спротиву» [9], оскільки видатки на забезпе-

чення руху опору належать до таємних). Не нале-

жить до інформації з обмеженим доступом також 

інформація про отримання в будь-якій формі 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1702-20#n294
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фізичною особою бюджетних коштів, державного чи 

комунального майна, за винятком окремих випадків.  

Встановивши інтерес, який підлягатиме за-

хисту, розпорядник повинен пояснити, у чому 

полягатиме істотна шкода цим інтересам. Тобто 

роз’яснити, які значні, негативні та з високою імо-

вірністю невідворотні наслідки для захищеного 

інтересу можуть бути спричинені наданням до-

ступу до запитуваної інформації.  

Суспільний інтерес можна розуміти як доста-

тньо абстрактне правове явище, яке свідчить про 

майбутню користь, що отримає суспільство від роз-

криття інформації. При цьому варто пам’ятати, що в 

умовах війни звичайні аргументи на користь сус-

пільного інтересу можуть відігравати менш суттєву 

роль, ніж у мирний час.  

Так, наприклад, в умовах воєнного стану, 

суспільний інтерес до окремих категорій інформа-

ції, імовірно, матиме менше значення, ніж вжиття 

заходів щодо відсічі збройної агресії ворога, вря-

тування життя населенню майна.  

З огляду на вказане, за виняткових обставин, 

допустиме тимчасове обмеження розпорядником 

доступу до тих категорій інформації, які в мирний 

час не підлягають обмеженню за будь-яких умов. 

Це, наприклад, може стосуватись інформації про 

використання бюджетних коштів прифронтовою 

міською радою для закупівлі техніки або засобів 

для захисту від ворога. У таких випадках істотна 

шкода, що може бути завдана інтересам націона-

льної безпеки та територіальній цілісності, може 

переважати суспільний інтерес у її доступі. 

Водночас розпорядникам інформації слід 

зважати на відкритість інформації про гуманітарну 

допомогу для цивільного населення. Обмеження 

доступу до інформації щодо її кількості, а також 

місць доставки може завдати більшої шкоди сус-

пільству, аніж імовірним інтересам, які захища-

ють. Це, зокрема, спричинено виявленням окремих 

випадків нецільового використання товарів гуманітар-

ної допомоги шляхом її збуту в торговельних точках.  

Отже, в умовах воєнного стану розпорядник 

інформації не позбавлений обов’язку обґрунтову-

вати відповідь на запит правомірності обмеження 

в доступі до публічної інформації. Такий висно-

вок має бути мотивованим і відображати реальний 

причинно-наслідковий зв’язок між розголошен-

ням інформації та істотною шкодою, яка може 

бути завданою.   

Одним з інструментів доступу до інформа-

ції є можливість відвідувати засідання органів 

місцевого самоврядування. Так, Закон України 

«Про доступ до публічної інформації [5, п. 4, ст. 3] 

важливою гарантією доступу до інформації нази-

ває доступ «до засідань колегіальних суб’єктів 

владних повноважень, крім випадків, передбаче-

них законодавством». Подібне формулювання 

міститься і в Законі України «Про місцеве само-

врядування» [10, ч. 17, ст. 46]. Але ця норма не 

дуже чітка й дає місцевим радам досить багато мо-

жливостей проводити сесії в закритому режимі. 

Проте для проведення засідання в закритому ре-

жимі має бути окреме рішення, у якому чітко за-

значають саме про закритий режим. Також навіть 

після проведення закритого засідання ради має 

бути оприлюднено його протокол. Та сама норма 

закону зобов’язує: «Протоколи сесії ради є відк-

ритими та оприлюднюються і надаються на запит 

відповідно до Закону України «Про доступ до пуб-

лічної інформації» [5]. Для запобігання розголо-

шенню в тексті протоколу інформації з обмеженим 

доступом можна застосовувати положення цього 

3акону, де вказано, що «обмеженню доступу під-

лягає інформація, а не документ. Якщо документ 

містить інформацію з обмеженим доступом, для 

ознайомлення надається інформація, доступ до якої 

не обмежений» [5, ч. 8, ст. 6]. 

Особливістю надання інформаційних по-

слуг органами державної влади та місцевого само-

врядування в умовах воєнного стану внаслідок 

збройної агресії російської федерації проти України 

є запровадження особливого режиму роботи дер-

жавних органів, державних реєстрів і баз даних 

та контролю за змістом і поширенням публічної 

інформації. На надання інформаційних послуг 

значною мірою впливає особливий режим роботи 

державних органів та органів місцевого самовря-

дування. Це часом потребує встановлення особли-

вого порядку допуску представників медіа на вій-

ськові об’єкти в районі ведення бойових дій та ін-

ших оперативних рішень. Так, наприклад, відпо-

відно до спільної заяви Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Міністерства 

оборони України та представників ЗМІ, інформа-

цію про руйнування, спричинені діями ворога, та 

інші відомості про ці факти рекомендовано нада-

вати журналістам не пізніше ніж через один день 

після події. За дотримання всіх безпекових умов 

журналісти можуть збирати інформацію на місцях 

відразу після обстрілів, а от оприлюднювати зіб-

раний матеріал можуть по завершенню 12 годин 

для військових об’єктів і через три години – для ци-

вільних [13]. 

Вплив на надання інформаційних послуг 

органами місцевого самоврядування має також 

тимчасове призупинення роботи державних ре-

єстрів та баз даних під час дії правового режиму 

воєнного стану. Щоб уникнути ризиків, органи 

влади тимчасово призупинили доступ до низки 

державних реєстрів, на вебсайтах деяких розпоряд-

ників інформації викладають обмежений перелік 

відомостей. Через загрозу національній безпеці та 

у зв’язку з відсутністю реальної можливості належ-

ного функціонування в умовах воєнного стану 

https://mkip.gov.ua/news/7086.html?fbclid=IwAR0_VWg7J7svKV_zm832QXVO91LL61DhB7HgSIp43iP6MmsfTKragNxBOIQ
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багато державних сервісів призупинили роботу 

або працюють з обмеженнями, заборонено роботу 

приймально-передавальних радіостанцій особис-

того та колективного користування і передачу 

інформації через комп’ютерні мережі, інтернет-

провайдери обмежили доступ до інформаційно-

пропагандистських ресурсів ворога на території 

України. Крім того, урегульовано роботу постачаль-

ників електронних комунікаційних мереж і послуг, 

поліграфічних підприємств, видавництв, телера-

діоорганізацій, телерадіоцентрів та інших підпри-

ємств, установ, організацій і закладів культури та 

засобів масової інформації, а також використання 

місцевих радіостанцій, телевізійних центрів та 

друкарень для військових потреб і проведення 

роз’яснювальної роботи серед військ і населення. 

Контроль за змістом і поширенням публіч-

ної інформації впроваджено з метою обмеження 

або недопущення неправдивої інформації чи ін-

формації, оприлюднення якої може завдати шкоду 

життю та здоров’ю людини, національній безпеці 

держави. Під час дії воєнного стану виникає доці-

льність недопущення поширення інформації, що 

може негативно вплинути на хід виконання війсь-

ковими завдань за призначенням, про направлення, 

переміщення зброї, озброєння та бойових припа-

сів в Україну, рух, переміщення або розміщення 

Збройних Сил України чи інших військових фор-

мувань, оскільки за такі дії Законом України «Про 

внесення змін до Кримінального та Криміналь-

ного процесуального кодексів України щодо за-

безпечення протидії несанкціонованому поши-

ренню інформації про направлення, переміщення 

зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, 

рух, переміщення або розміщення Збройних Сил 

України чи інших утворених відповідно до зако-

нів України військових формувань, вчиненому в 

умовах воєнного або надзвичайного стану» від 

24.03.2022 № 2160-IX встановлено кримінальну 

відповідальність [8]. 

У зв’язку із запровадженням в Україні пра-

вового режиму воєнного стану зазнав істотних 

змін обсяг компетенції та повноважень розпоря-

дників з питань оприлюднення публічної інформа-

ції та інформування громадян. Загалом їх компе-

тенції та повноваження розширилися.  

В умовах воєнного стану розпорядникам ви-

значено дотримуватись таких рекомендацій щодо 

оприлюднення тієї чи іншої публічної інформації: 

- невідкладно оприлюднювати інформацію про 

факти, що загрожують життю, здоров’ю та / або майну 

осіб, і про заходи, які застосовують у зв’язку із цим; 

- оприлюднювати достовірну та об’єктивну 

інформацію, яка є суспільно необхідною в умовах 

воєнного стану (наприклад інформація про гума-

нітарні коридори, видачу гуманітарної допомоги 

тощо); 

- застосовувати «трискладовий тест» щодо 

обмеження доступу до інформації з метою встанов-

лення імовірності завдання оприлюдненням істот-

ної шкоди інтересам національної безпеки, тери-

торіальної цілісності або громадського порядку з 

метою запобігання заворушенням чи злочинам [5, 

ч. 2, ст. 6]; 

- здійснити аудит інформації, оприлюдненої 

на офіційних вебсайтах розпорядників та сторін-

ках у соцмережах, на предмет її тимчасового об-

меження в доступі або вилучення шляхом відне-

сення до інформації з обмеженим доступом; 

- здійснити інформування громадян на офі-

ційних вебсайтах або сторінках у соцмережах ро-

зпорядника щодо впровадження тимчасових об-

межень доступу до окремих категорій інформації 

на період дії правового режиму воєнного стану; 

- враховувати, що обмеженню доступу під-

лягає інформація, а не увесь документ. Якщо для 

досягнення мети захисту відповідного інтересу 

достатньо обмежити доступ, наприклад, до імені 

особи (інших персональних даних), решта інфор-

мація має залишатись відкритою;  

- врахувати, що забезпечення доступу до 

тих категорій інформації, доступ до яких заборо-

нено обмежувати в мирний час (наприклад: роз-

міри, види благодійної та іншої допомоги, інфор-

мація про державні нагороди громадян, державні 

контракти, наявний продовольчий резерв міст 

тощо), може становити істотну шкоду національ-

ній безпеці, а головне – загрозу життю та здо-

ров’ю громадян. Так, в окремих  населених пунк-

тах, зокрема тимчасово окупованих, було зафіксо-

вано випадки розкрадань продовольчих складів, 

їх знищення ракетними ударами. 

Крім цього, Закон України «Про правовий 

режим воєнного стану в Україні» від 12.05.2015 

№ 389-VIIІ» зобов’язує органи державної влади 

та місцевого самоврядування разом з військовими 

адміністраціями створити на офіційному вебсайті 

окремий розділ, у якому невідкладно публікувати 

інформацію про запроваджені в межах їх терито-

ріальної юрисдикції обмеження прав та свобод 

громадян; військовим адміністраціям: завчасно 

оприлюднювати накази начальника військової ад-

міністрації, видані в межах повноважень місцевих 

рад, крім тих, що містять інформацію з обмеже-

ним доступом [6, п. 8, ч. 4, ст. 15]. 

Особливістю надання інформаційних пос-

луг в умовах воєнного стану є можливість від-

мови та відстрочки в задоволенні запитів на пуб-

лічну інформацію. 

Насамперед варто зауважити, що право гро-

мадян на звернення до суб’єктів владних повнова-

жень та отримання відповіді, гарантоване статтею 40 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/389-19/conv#n165
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Конституції України, не може бути обмеженим на-

віть в умовах воєнного стану. Закон України «Про 

доступ до публічної інформації», гарантуючи фі-

зичним особам право на отримання інформації, 

натомість закріплює за розпорядниками обовʼязок 

її оприлюднювати та надавати відповідь на запити [5]. 

Запит на інформацію – це прохання особи 

до розпорядника інформації надати публічну ін-

формацію, що знаходиться в його володінні. Запи-

тувач має право звернутися до розпорядника ін-

формації із запитом на інформацію незалежно від 

того, стосується ця інформація його особисто чи 

ні, без пояснення причини подання запиту. Відпо-

відно до Закону України «Про звернення грома-

дян», запити можуть подавати в усній, письмовій 

чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, еле-

ктронною поштою) на вибір запитувача [11]. 

Запит на інформацію має містити: ім’я (най-

менування) запитувача, поштову адресу або адресу 

електронної пошти, а також номер засобу зв’язку, 

якщо такий є; загальний опис інформації або вид, 

назву, реквізити чи зміст документа, щодо якого 

зроблено запит, якщо запитувачу це відомо; під-

пис і дату за умови подання запиту в письмовій 

формі [5, ч. 5, ст. 19].  

Варто зазначити, що запитувачі інформації 

часто ототожнюють запит на інформацію зі звер-

ненням та не враховують, що запит на публічну 

інформацію і звернення громадян є різними кате-

горіями за правовими підставами, предметом, ви-

могами щодо форми, оплатності, і не правильно 

оформлюють запити.  

Розпорядник інформації має право відмо-

вити в задоволенні запитy в таких випадках: 1) роз-

порядник інформації не володіє і не зобов’язаний, 

відповідно до його компетенції, володіти інфор-

мацією, щодо якої зроблено запит; 2) інформація, 

про яку запитують, належить до категорії інфор-

мації з обмеженим доступом; 3) особа, яка подала 

запит на інформацію, не оплатила фактичні ви-

трати, пов’язані з копіюванням або друком; 4) не 

дотримано вимог до запиту на інформацію [5, 

ст. 22]. Та в будь-якому разі у відмові про задово-

лення запиту на інформацію має бути зазначено, 

зокрема, і мотивовану підставу відмови. 

Законодавство також встановлює термін ро-

згляду запитів на інформацію. У мирний час він 

становив п’ять робочих днів, а за необхідності на-

дання великого обсягу інформації чи пошуку її з-по-

між великої кількості даних – 20 робочих днів. Під 

час війни строки розгляду запитів не змінилися.  

Також встановлені строки для розміщення 

інформації на вебсайтах органів місцевого само-

врядування та державної влади. Вони зобовʼязані 

оприлюднювати публічну інформацію, зокрема 

нормативно-правові акти, невідкладно після ухва-

лення, але не пізніше пʼяти робочих днів [5]. 

Своєчасність розгляду звернень, запитів на 

публічну інформацію залежить від об’єкта, якому 

надіслані звернення або запит, режиму його ро-

боти та наявності технічних можливостей опра-

цьовувати кореспонденцію (засобів комунікації, 

інтернету), наближення установи до місць прове-

дення бойових дій, характеру запитуваної інфор-

мації, нагальної потреби в ній тощо. 

Але оскільки, відповідно до положень Закону 

України «Про правовий режим воєнного стану», 

державні органи та органи місцевого самовряду-

вання «передусім мають здійснювати заходи, не-

обхідні для відвернення загрози, відсічі збройної 

агресії та забезпечення національної безпеки» [6, 

ст. 8], вони не завжди можуть вчасно опрацьову-

вати запити та надавати відповіді на них.  

У разі неможливості надати відповідь на за-

пит в умовах воєнного стану положеннями час-

тини шостої статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» передбачено надання 

відстрочки в задоволенні запитів на публічну ін-

формацію. Інструментом відстрочки слід корис-

туватися при розгляді запитів на інформацію, що 

вже надійшли та зареєстровані, попередньо пові-

домивши про це на вебсайті та сторінках у соцме-

режах розпорядника. На виконання вимог частини 

четвертої статті 22 Закону України «Про доступ 

до публічної інформації» відстрочку в задово-

ленні запитів слід надавати в письмовій формі на 

кожний запит [5]. 

Застосування інструменту відстрочки в за-

доволенні запиту залежить від розпорядника, якому 

надіслано запит, режиму його роботи та наявності 

технічних можливостей опрацьовувати кореспон-

денцію (засобів комунікації, інтернету), набли-

ження установи до місць проведення бойових дій, 

характеру запитуваної інформації; він є правом 

розпорядника й водночас не може підлягати безумов-

ному застосуванню в усіх, без винятку, випадках. 

Закон України «Про доступ до публічної ін-

формації» передбачає: «Відстрочка в задоволенні 

запиту на інформацію допускається, якщо запиту-

вана інформація не може бути надана для ознайо-

млення в передбачені цим Законом строки в разі 

настання обставин непереборної сили» [5, ч. 6, 

ст. 22]. В українській правовій доктрині до обста-

вин непереборної сили зараховують і воєнні дії. 

Але чи досить формального закріплення воєнного 

стану для відстрочення в задоволенні запиту аж 

до кінця дії воєнного стану? 

Варто звернути увагу, що ця норма закону 

дає досить широкі межі розсуду розпорядникові. 

Адже обставини непереборної сили мають зумов-

лювати об’єктивну неможливість надати відпо-

відь на запит вчасно. Для застосування частини 6 

статті 22 Закону України «Про доступ до публічної 

інформації» самого лише запровадження воєнного 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/393/96-вр
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стану не досить. У запитувачів закрадається підозра, 

чи не зловживає розпорядник нормою про відстро-

чення відповіді, щоб просто позбутися роботи з 

інформаційними запитами. 

Законом передбачено, що перш ніж застосо-

вувати «відстрочку» розпорядник має переконатися 

в реальній відсутності можливості розгляду та задо-

волення запитів, зокрема необхідно з’ясувати таке: 

- гарантування безпеки працівників розпо-

рядника під час виконання ними обов’язків та від-

даленість місця розташування розпорядника від 

територій, де відбуваються бойові дії; 

- наявність достатньої кількості працівників 

для забезпечення розгляду запитів (наприклад мо-

білізація / призов частини працівників, що істотно 

може впливати на забезпечення основної діяльно-

сті установи); 

- забезпечення дистанційного доступу пра-

цівників до публічної інформації розпорядника 

для її надання на запит (якщо діяльність посадо-

вих осіб, відповідальних за розгляд запитів, пере-

ведена в дистанційну форму); 

- наявність необхідного та достатнього ма-

теріального (папір, фарба тощо) і технічного за-

безпечення (наприклад ноутбук, доступ до інтернету, 

системи документообігу) працівників для дистан-

ційного розгляду запитів на інформацію [5]. 

З огляду на впровадження таких та інших 

безпекових заходів зазнати обмежень можуть такі 

права заявників: 

- право на особистий прийом керівниками й 

іншими посадовими особами органів державної 

влади, місцевого самоврядування, підприємств, ус-

танов, організацій незалежно від форм власності; 

- право бути присутнім при розгляді заяви 

чи скарги, особисто викласти аргументи особі, яка 

перевіряла заяву чи скаргу, знайомитися з матері-

алами перевірки; 

- право подання додаткових матеріалів безпо-

середньо особі, яка здійснює розгляд звернення тощо [5]. 

На особливому становищі в умовах воєн-

ного стану перебувають питання надання інфор-

маційних послуг про стан довкілля, якість харчо-

вих продуктів та предметів побуту. 

Конституція України, відповідно до поло-

жень статті 50, гарантує право кожного на безпе-

чне для життя і здоров’я довкілля та на відшкоду-

вання завданої порушенням цього права шкоди.  

Відомо, що в умовах воєнного стану в Укра-

їні значна частина об’єктів, що становлять значну 

екологічну небезпеку, опинилась під загрозою 

знищення або пошкодження. Злочинні дії росій-

ських військових призвели до виникнення в різ-

них куточках України низки гуманітарних катас-

троф, а також зумовили серйозні загрози аварій-

них ситуацій техногенного характеру.  

Водночас право на доступ до інформації 

про стан довкілля, про якість харчових продуктів 

і предметів побуту не може підлягати обмежен-

ням, навіть в умовах воєнного стану, а відповідна 

інформація не може бути засекреченою. 

Відповідно до статті 21 Закону України 

«Про інформацію», відомості про стан довкілля, 

якість харчових продуктів і предметів побуту за-

боронено відносити до інформації з обмеженим 

доступом. Проте Закон передбачає виняток, за яким 

обмеженню може підлягати інформація про місце 

розташування військових об’єктів [4, ст. 13].  

У Законі України «Про правовий режим воєн-

ного стану» та в Указі Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні» №  64/2022 

про доступ та поширення інформації про стан до-

вкілля та якість харчових продуктів і предметів 

побуту взагалі не йдеться. А отже, не рекомендо-

вано його обмежувати, оскільки своєчасне дове-

дення такої інформації до громадськості може вря-

тувати життя та здоров’я громадян, а також запо-

бігти іншим негативним наслідкам для довкілля. 

Наведений перелік особливостей надання 

інформаційних послуг органами державної влади 

та місцевого самоврядування в умовах воєнного 

стану не є вичерпним і може бути доповнений 

шляхом додаткового всебічного їх аналізу. 

На підставі викладеного варто надати деякі 

практичні рекомендації щодо надання інформа-

ційних послуг в умовах воєнного стану, а саме: 

- засобами телефонного зв’язку (за можли-

вості через телефони гарячої лінії) надавати гро-

мадянам відповіді на питання, вирішення яких на-

лежить до компетенції установи, а також суспільно 

важливу інформацію; 

- через офіційні вебсайти, соцмережі забез-

печувати надання інформації, що стосується життя, 

здоров’я, свободи та безпеки (наприклад про без-

печні маршрути евакуації, надання медичної чи 

гуманітарної допомоги тощо); 

- забезпечити своєчасне оприлюднення дос-

товірної і точної іншої суспільно важливої інфор-

мації (наприклад про стан довкілля, аварії, катаст-

рофи та інші надзвичайні події, що сталися або мо-

жуть статись і загрожують безпеці громадян) на офі-

ційних вебсторінках розпорядника та в соцмережах; 

- при наданні інформації у відповідь на за-

пит обирати найбільш прийнятний спосіб, напри-

клад електронну пошту, а у випадку надання за-

питуваної інформації в друкованому вигляді розг-

лянути питання щодо можливості в умовах воєнного 

стану звільнити запитувача від оплати відшкоду-

вання фактичних витрат на копіювання та друк. 

Наукова новизна статті полягає в узагаль-

ненні та систематизації знань про особливості на-

дання інформаційних послуг органами державної 
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влади й місцевого самоврядування в умовах воєн-

ного стану і їх актуалізації з погляду сьогодення 

та перспектив на майбутнє.  

Висновки. В умовах воєнного стану на-

дання громадянам інформаційних послуг, що по-

кладено на органи державної влади та місцевого 

самоврядування, набуває суттєвих особливостей. 

Врахування основних з них, зокрема, таких як: об-

меження доступу до публічної інформації; запро-

вадження особливого режиму роботи державних 

органів, державних реєстрів і баз даних та контролю 

за змістом і поширенням публічної інформації; роз-

ширення обсягу компетентності та повноважень 

розпорядників з питань оприлюднення публічної 

інформації; можливість відмови та відстрочки 

в задоволенні запитів на публічну інформацію як 

відповідну та достатню реакцію на обставини не-

переборної сили (війна та бойові дії); особливості 

надання інформаційних послуг про стан довкілля, 

якість харчових продуктів та предметів побуту 

тощо, дає можливість забезпечити право громадян 

на своєчасне та оперативне отримання публічної 

інформації в умовах воєнного стану, що є вкрай 

важливим, адже може не тільки сприяти реалізації 

прав чи інтересів, а й урятувати життя та вберегти 

здоров’я.  
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРАВОВОЇ СФЕРИ:  

СУТНІСТЬ ТА ОСОБЛИВОСТІ 
 

Метою роботи обрано з’ясування сутності та особливостей документаційного забезпечення 

правової сфери. Методологія дослідження полягає в застосуванні методів аналізу, синтезу, компа-

ративного методу, за допомогою яких опрацьовано наукові праці, дотичні до предмету наукових по-

шуків. Наукова новизна. Проаналізовано лексикографічні джерела, наукові праці та нормативно-пра-

вові акти, у яких розглянуто питання в межах обраного предмету дослідження. Установлено відсут-

ність результатів комплексного вивчення проблем документаційного забезпечення правової сфери. 

Констатовано, що зазначене не дає змогу виділити комунікативні напрями його вдосконалення та їх 

реалізацію. Вперше виділено сутність та особливості документаційного забезпечення правової сфери. 

Висновки. Визначено такі особливості документаційного забезпечення правової сфери: його реаліза-

ція шляхом створення умов для правової діяльності, відповідно до конкретних потреб, вимог; їх лока-

лізація в контексті документування інформації правового характеру та організації роботи з юридичними 

документами; пов’язаність документаційного забезпечення правової сфери із документознавством, 

що має чітко виражений комунікативний аспект та чинить вплив на формування правовідносин ; 

номінування юридичного документа як носія і джерело інформації правового характеру та явище ін-

формаційно-комунікаційної сфери, що володіє загальною комунікативною і спеціальною правовою 

функціями. Сформульовано дефініцію документаційного забезпечення правової сфери – це процес 

створення належних умов для документування інформації правового характеру й організації діловод-

ства, необхідних у взаємодії учасників комунікаційної системи суб’єктів права, а також виникнення, 

зміни або припинення правовідносин. 

Ключові слова: документаційне забезпечення, діловодство, правова сфера, комунікативна та 

правова функції документаційного забезпечення, документування, організація діловодства, документ, 

документознавство. 
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DOCUMENTATION SUPPORT OF LEGAL SPHERE: ESSENCE AND FEATURES 
 

The purpose of the work. The article is devoted to the definition of the features and essence of 

documentation support of the legal sphere. Methodology consists in the application of methods of analysis, 

synthesis, comparative method, with the help of which scientific works related to the subject of scientific 

research are studied. Scientific novelty. Lexicographic sources, scientific works, and normative-legal acts in 

which questions within the limits of the chosen subject of research were considered are analysed. The absence 

of the results of a comprehensive study on the issue of documentation support of the legal sphere has been 

established. It is stated that this does not allow the allocation of communicative areas for its improvement and 

their implementation. For the first time, the characteristic features are determined and the concept of the 

communication system of the legal sphere is formulated. Conclusions. The following features of documentation  
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support of the legal sphere are defined: its implementation by creating conditions for legal activity in accord-

ance with specific needs and requirements; their localisation in the context of documenting legal information 

and organisation of work with legal documents; connection of documentation support of the legal sphere with 

document science, which has a clear communicative aspect and has an impact on the formation of legal rela-

tions; nomination of a legal document as a carrier and source of information of a legal nature and a phenom-

enon of the information and communication sphere, which has a general communicative and special legal 

functions. The definition of documentation support of the legal sphere is formulated. It is the process of creat-

ing appropriate conditions for documenting information of a legal nature and organisation of office work, 

necessary for the interaction between participants in the communication system of legal entities, as well as the 

emergence, change or termination of legal relations. 

Key words: documentation support, office work, legal sphere, communicative and legal functions of 

documentation support, documentation, organization of office work, document, document science. 

 

Актуальність теми дослідження. Основною 

рисою комунікаційної системи правової сфери є 

превалювання документознавчого аспекту завдяки: 

документальному відображенню і поширенню 

правової інформації як основного способу пере-

дачі цієї інформації; застосуванню функціональ-

них стилів, поєднання яких створює феномен до-

кументальності мовного вираження правової думки. 

На цьому тлі актуалізується питання вивчення 

документаційного забезпечення правничої сфери, 

з’ясування його природи та властивостей, що 

уможливить виділення комунікативних напрямів 

його вдосконалення та їх реалізацію. 

Аналіз досліджень і публікацій. Галузеві 

проблеми документаційного забезпечення ви-

вчали Ю. Якимюк, яка захистила дисертацію на 

тему «Комунікаційна система документаційного 

забезпечення управління вищим навчальним за-

кладом» [15]. До наукових інтересів В. Бездрабко [1] 

та Ю. Палехи належали питання управлінського 

документознавства. Н. Гончарова досліджувала 

документаційне забезпечення менеджменту [4]. 

Питанням дослідження документознавства загалом 

присвятили свої розвідки Г. Швецова-Водка [14], 

М. Комова [9]. Історія та теоретичні основи доку-

ментознавства цікавили С. Кулешова [10]. Діло-

водство, ототожнене з документаційним забезпе-

ченням загалом, стало предметом праць А. Ді-

денка [6], Т. Іванової та Т. Піддубної [7]. Проте ці 

та інші науковці не вивчали в комплексі проблеми 

саме документального забезпечення правової сфери, 

що ставить їх у розряд незаслужено не охоплених 

науковою увагою. 

З огляду на викладене метою цієї публікації 

є з’ясування сутності та особливостей документа-

ційного забезпечення правової сфери. 

Виклад основного матеріалу. Термін «забез-

печення», відповідно до Великого тлумачного 

словника сучасної української мови, позначає дію 

за значенням забезпечувати. Відповідно, термі-

нологічна одиниця (далі – ТО) «забезпечувати» 

означає: постачаючи щось у достатній кількості, 

задовольняти кого-, що-небудь у якихось 

потребах; створювати надійні умови для здійс-

нення чого-небудь [3, 375]. Отже, основною особ-

ливістю, яку номінує ця ТО, є створення умов для 

певної діяльності відповідно до конкретних потреб, 

вимог. 

У чому полягають зазначені потреби й ви-

моги? Якими вони є в розрізі правової сфери? За-

уважимо, що Л. Погиба, Т. Грибініченко та М. Ба-

ган ототожнюють документаційне забезпечення з 

діловодством [11]. Відтак відповіді на ці питання 

пропонуємо сформулювати, проаналізувавши ви-

значення змісту терміна «діловодство». 

У виданні «Документознавство: словник-

довідник термінів і понять» вказано, що діловодс-

тво – це сукупність процесів, що забезпечують 

документування управлінської інформації та ор-

ганізацію роботи зі службовими документами [14]. 

Таке саме визначення міститься в Державному 

стандарті України 2732:2004 «Діловодство й архі-

вна справа. Терміни та визначення понять» [16]. 

Отже, згідно із цією дефініцією, відповідні 

потреби документаційного забезпечення правової 

сфери задовольняються в процесі документу-

вання інформації правового характеру та органі-

зації роботи з юридичними документами. 

Зазначений перелік доповнюють Н. Горго-

люк та І. Казімірова, які вважають, що діловодс-

тво полягає не лише в організації роботи з доку-

ментами, а й у діяльності з їх створення [5]. Проте, 

повернувшись до згаданого вище лексикографіч-

ного джерела, з’ясовуємо, що документування – 

це і є створення документів з використанням різ-

них методів, способів і засобів фіксування інфор-

мації на матеріальному носії, згідно з чинними 

правилами, вимогами, стандартами, а також підт-

вердження певної інформації документами [14]. 

Відповідно, у процесі документування задо-

вольняються потреби зі створення юридичних до-

кументів та підтвердження ними правової інфор-

мації. Водночас нечітко визначено, як відбувається 

організація роботи з юридичними документами? 

У цьому контексті своє бачення діловодства 

подають І. Тетарчук та Т. Дяків, які фіксують його 
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складові, що не стосуються документування, але 

можуть бути віднесені до організації роботи з 

юридичними документами: 

- скорочення документопотоку (запропоно-

вано поділ на вхідний, вихідний та внутрішній) 

шляхом: уніфікації – запровадження та застосу-

вання однакового складу й форм документів про 

однотипні явища; стандартизації – встановлення 

зразків виконання (однакового складу та форм) 

документів, розроблених за результатами уніфікації; 

- раціоналізація та підвищення ефективності 

організації праці діловодів; 

- покращення контролю за виконанням при-

писів та доручень, що містяться в документах, у пе-

редбачені ними терміни [13]. 

Наведені складові позначають потреби, у 

межах яких здійснюється документаційне забез-

печення правової сфери. 

Іншим об’єктом вивчення, що заслуговує на 

нашу увагу в контексті визначення сутності доку-

ментаційного забезпечення правової сфери, є тер-

мін «документаційний». Він, на перший погляд, 

пов'язаний із ТО «документація» – це сукупність 

документів або інформації про заданий об’єкт [3, 

314]. Вважаємо, що згадування в цьому визна-

ченні такої категорії, як інформація є дискусій-

ним, адже сам документ є носієм інформації, а 

сама по собі інформація, будучи, зокрема, усною, 

не є документом. 

Відповідно, документ – це діловий папір, 

що посвідчує певний юридичний факт, підтвер-

джує право на що-небудь, слугує доказом чого-не-

будь [3, 314]. Таке саме визначення подає Л. По-

гиба [11], а Н. Горголюк та І. Казімірова зазнача-

ють, що діловий документ фіксує інформацію, 

підтверджує її достовірність, об’єктивність [5]. 

Тобто в цьому випадку значення документа 

звужене завдяки його найменуванню суто «діло-

вим папером», який, хоча й посвідчує…, підтвер-

джує…, служить доказом…, усе ж прямо не номі-

нований носієм інформації певного виду (не гово-

рячи про правову інформацію, зокрема). При цьому 

не йдеться про комунікативне значення документа, 

хоча саме він виступає засобом передачі правової 

інформації, взаємодії між суб’єктами права. 

Подібне звуження відбувається також на 

прикладі такого визначення документа – це мате-

ріальний об’єкт, що містить інформацію в зафік-

сованому вигляді [14]. Як бачимо, у цих випадках 

документ визначають як суто матеріальний об’єкт, 

що фіксує інформацію. 

Не розкривають особливостей документа-

ційного забезпечення правової сфери також такі 

визначення: акт – писаний указ, грамота, поста-

нова державного, суспільного значення; офіцій-

ний документ, протокол, запис про який-небудь 

факт; нормативний акт – офіційний документ, 

випущений уповноваженими органами влади [3, 

18]. У першому випадку перераховано види докуме-

нтів, а в другому – віднесено термін до загальної 

(родової) термінологічної одиниці «документ», 

відтак відбувається звуження їх значення, обме-

ження їх пізнавальних, комунікативних особливо-

стей, ігнорування належності до конкретних сфер. 

Так, хоча перераховані визначення стосуються 

юриспруденції, вони все ж не містять прив’язки тер-

мінів, які тлумачать, до правової сфери. У цьому 

зв’язку зазначимо, що Р. Кацавець чітко розподі-

ляє види документів на господарчі та правові [8]. 

На тому, що за своїми властивостями доку-

мент має правову вагу, оскільки сам може слугу-

вати письмовим доказом, засобом засвідчення 

чого-небудь, наполягають І. Тетарчук і Т. Дяків. 

Більше того, вони виділяють спеціальну правову 

функцію документа, який є засобом закріплення і 

зміни правових норм та правовідносин у суспіль-

стві [13]. Тобто представники науково-експерт-

ного середовища, безперечно, локалізують пев-

ний масив документів у правовій сфері, що слід 

брати до уваги й нам. 

Не вирішує питання з’ясування сутності та 

визначення особливостей документаційного за-

безпечення правової сфери й пропонована за при-

значенням класифікація документів, що полягає в 

їх розподілі на: розпорядчі (подається інформація 

про організацію роботи); статутні (з коротким ви-

кладом змісту статуту); виконавчі (подається план 

або напрям виконання певного обсягу роботи); 

інформаційні (містять конкретну інформацію , 

необхідну для діяльності галузі) [8]. 

Як бачимо, у наявних визначеннях документа 

теж не враховані комунікативні особливості, фік-

сування яких необхідне для з’ясування сутності 

документаційного забезпечення правової сфери 

(далі – ДЗПС). Не відображає комунікативному 

призначенню і наведена класифікація. 

У цих визначеннях не передбачено, що, ста-

новлячи певну систему, ДЗПС стосується по-

рядку, зумовленого правильним, планомірним ро-

зташуванням і взаємним зв’язком частин чого-не-

будь [3, 1320–1321]. При цьому слід зважати на те, 

що комунікація, частиною якої є документаційне 

забезпечення правової сфери, – це обмін інформа-

цією [3, 562] між учасниками взаємодії. На підт-

вердження зазначеного Р. Кацавець зазначає, що 

ділова документація відображає характер суспіль-

них відносин, стосунки між діловими партнерами, 

виробничі процеси [8]. 

І. Тетарчук та Т. Дяків чітко виділяють ко-

мунікативну функцію документа, яку відносять 

до категорії загальних. Вони зазначають, що доку-

мент виступає засобом зв’язку між окремими еле-

ментами офіційної, громадської структури. На 

їхню думку, документ є як носієм, так і 
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джерелом інформації [13], що заслуговує на нашу 

увагу як особливість, яку слід врахувати в межах 

предмету нашого дослідження. 

На підтвердження нашого висновку про ко-

мунікативний аспект документаційного забезпе-

чення правової сфери слугують також такі визна-

чення документа, у яких ідеться про одне із за-

вдань комунікації – передавання інформації: 

- документ – це будь-який матеріальний 

об’єкт, включений у певне зібрання чи колекцію, 

який може бути використаний для передавання ін-

формації в суспільстві; 

- документ – матеріальний об’єкт, що міс-

тить закріплену інформацію, спеціально призна-

чений для її передачі в часі та просторі, і такий, 

що використовують у суспільній практиці; 

- документ – це інформація, зафіксована на 

матеріальному носії, основною функцією якого є 

зберігання та передавання її в часі та прос-

торі [14]. 

Цікаво, що Г. Швецова-Водка, фіксуючи ще 

одну особливість документа, найменовану пізна-

вальною функцією, стверджує, що завдяки їй до-

кумент уособлює завершальний етап процесу пі-

знання об’єктивної дійсності й початок, джерело 

процесу передачі знань з індивідуальної в суспільну 

свідомість. Проте зазначена дослідниця пов’язує 

вказану функцію з процесом усуспільнення знань 

та наголошує, що пізнавальна (чи когнітивна) функ-

ція має кілька аспектів, серед яких окремо виділяє 

комунікативну складову: документ є засобом пе-

редавання знань від одного суб’єкта комунікації 

(комуніканта) до іншого (реципієнта) [14]. 

Тобто на цьому тлі комунікативний аспект 

документаційного забезпечення набуває ознак дифуз-

ності, стає визначальним для різних його складових. 

Підсилюють цей висновок В. Бесчастний та 

О. Мердова, однозначно виділяючи комунікативні 

функції документа та розрізняючи одновекторно-

комунікативний (односторонньої дії: заява, наказ) 

і двовекторно-комунікативний (двосторонньої дії: 

угоди, договори) їх види [2] 

Беручи до уваги виділені недоліки в проана-

лізованих визначеннях та фактичні особливості 

документа, пропонуємо таку дефініцію: документ 

у правовій сфері – матеріальний носій та дже-

рело правової інформації, що слугує засобом її об-

міну та комунікативної взаємодії між суб’єктами 

права. 

На нашу думку, таке визначення якнайкраще 

відповідає сутності та виділеним особливостям доку-

ментаційного забезпечення правової сфери. Водно-

час вважаємо, що зв'язок терміна «документацій-

ний» з ТО «документ» є завузьким, адже остання 

позначає суто носій та джерело інформації. 

Більш прийнятною є термінологічна 

одиниця «документознавство», яка найменовує тео-

рію і практику впорядкування і збереження діло-

вих паперів [3, 314]. Вона стосується процесу доку-

ментообігу загалом, локалізує його як у теоретич-

ній (навчальній та науковій), так і практичній 

(правозастосовній, правотворчій та ін.) царині. 

Аби довершити цю дефініцію, варто враху-

вати, що документознавство: 

- пов’язане із соціальними комунікаціями, є 

галуззю однойменної наукової спеціальності, від-

повідно до якої присуджують наукові ступені кан-

дидата наук і доктора наук [17]; 

- як наука розробляє принципи побудови 

документно-комунікаційних систем та методи їх-

ньої діяльності; 

- має зв'язок з прикладною дисципліною ді-

лового спілкування (комунікації) [12]. 

Як бачимо, документознавство теж має чітко 

виражений комунікативний аспект і пов’язаний з 

обміном інформацією. На цьому наголошує Г. Шве-

цова-Водка, посилаючись на напрацювання у вка-

заній сфері Н. Кушнаренко та М. Комової і вміс-

тивши в словнику-довіднику термінів і понять 

«Документознавство» такі дефініції: 

- документознавство – це наука про доку-

мент, яка досліджує документ як явище інформа-

ційно-комунікаційної сфери діяльності суспільс-

тва, процеси його створення та функціонування; 

- документознавство – це наука про доку-

мент і документно-комунікаційну діяльність, що 

вивчає закономірності створення та функціону-

вання документів, розробляє принципи побудови 

документно-комунікаційних систем і методи їх 

діяльності [14]. 

У тому самому контексті висловлюються 

В. Бесчастний та О. Мердова, які найменовують 

документознавство наукою про документ та доку-

ментно-комунікаційну діяльність [2]. До них фак-

тично приєднуються І. Тетарчук та Т. Дяків, які 

визначають документознавство як комплексну науку, 

що досліджує документ як джерело інформації та 

засіб соціальної комунікації, вивчає в історичному, 

сучасному та прогностичному контекстах про-

цеси створення, розповсюдження і використання 

документованих джерел інформації в суспільстві [13]. 

Цікаво, що Г. Швецова-Водка, окрім кому-

нікативної, виділяє правову (або юридичну) функ-

цію документа, тлумачачи її як здатність докуме-

нта спричинювати юридичні наслідки, тобто пев-

ним чином впливати на виникнення, зміну або 

припинення відповідних правовідносин [14]. Отже, 

ця сама функція притаманна й документознавс-

тву, що стосується правової сфери. 

Тож з урахуванням зазначених вище особ-

ливостей пропонуємо документознавство визна-

чити так: це теорія і практика впорядкування, 
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збереження й обміну ділових паперів, що слугу-

ють засобом взаємодії учасників документно-

комунікаційних систем, виникнення, зміни або 

припинення правовідносин. 

Наукова новизна. Результати аналізу наве-

дених у статті положень лексикографічних дже-

рел, наукових праць і нормативно-правових актів 

засвідчили відсутність комплексного бачення та 

цілісного розгляду проблем документаційного за-

безпечення правової сфери. Водночас викорис-

тання дотичних наукових здобутків крізь призму 

предмету дослідження дало змогу виділити кому-

нікативні напрями його вдосконалення та їх реалі-

зацію. Завдяки цьому в публікації вдалось вперше 

виокремити особливості документаційного забез-

печення правової сфери, з’ясувати його сутність 

та сформулювати відповідну дефініцію. 

Висновки. На підставі результатів наших 

наукових пошуків, викладених у цій статті, до 

особливостей документаційного забезпечення пра-

вової сфери відносимо: 

- його реалізацію шляхом створення умов 

для правової діяльності, відповідно до конкретних 

потреб, вимог; 

- локалізування цих потреб / вимог у кон-

тексті документування (створення документів, 

підтвердження певної інформації документами) 

інформації правового характеру та організації ро-

боти з юридичними документами (скорочення до-

кументопотоку шляхом уніфікації та стандартиза-

ції, раціоналізація і підвищення ефективності ор-

ганізації праці діловодів, покращення контролю за 

виконанням приписів та доручень, що містяться в 

документах, у передбачені ними терміни); 

- пов’язаність документаційного забезпе-

чення правової сфери із документознавством , 

що має чітко виражений комунікативний аспект, 

зумовлена обміном інформацією та соціальними 

комунікаціями, визначає принципи побудови до-

кументно-комунікаційних систем та методи їхньої 

діяльності, чинить вплив на виникнення, зміну 

або припинення відповідних правовідносин; 

- номінування юридичного документа (як 

об’єкта документознавства та основного елемента 

документаційного забезпечення правової сфери) 

носієм і джерелом інформації правового харак-

теру, явищем інформаційно-комунікаційної сфери, 

засобом передачі правової інформації та соціаль-

ної комунікації, взаємодії між суб’єктами права, 

що володіє загальною комунікативною та спеці-

альною правовою функціями. 

Узагальнення наведених особливостей дає 

змогу сформулювати поняття, що розкриває сут-

ність документаційного забезпечення правової 

сфери (ДЗПС) – це процес створення належних 

умов для документування інформації правового 

характеру й організації діловодства, необхідних у 

взаємодії учасників комунікаційної системи 

суб’єктів права, а також виникнення, зміни або 

припинення правовідносин. 

З огляду на викладене до перспектив подаль-

ших наукових досліджень відносимо вивчення: 

стильових інструментів комунікаційної системи 

документаційного забезпечення правничої сфери 

в Україні; структурно-виконавчого механізму цієї 

системи та шляхів її вдосконалення; функцій ко-

мунікаційної системи документаційного забезпе-

чення правничої сфери.
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СУЧАСНІ ОБЛАСНІ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ЦЕНТРИ:  

СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ 

 
Мета статті – виявити структурно-функціональні особливості обласних інформаційно-аналі-

тичних центрів ХХІ ст. та окреслити завдання і напрям їх діяльності в контексті прийняття ефек-
тивних управлінських рішень. Методологія дослідження. Застосовано логічний, системно-структурний 
і порівняльний методи для узагальнення теоретико-методологічних засад та виявлення змісту діяль-
ності обласного інформаційно-аналітичного центру, а також розгляду його як системи, тобто ціліс-
ності, що складається з підсистем та елементів різного рівня, які перебувають у функціональній вза-
ємозалежності; методи системного аналізу та синтезу для з’ясування ролі та місця інформаційно-
аналітичних центрів у системі державних, приватних та громадських структур. Наукова новизна. 
Досліджено структуру, функції, завдання та напрям роботи обласних інформаційно-аналітичних цент-
рів; розглянуто концепцію організації діяльності обласного інформаційно-аналітичного центру, що 
містить у собі систему принципів, стратегію реалізації, напрями інформаційно-аналітичної роботи 
та критерії оцінки її результативності. Висновки. Основою діяльності сучасних обласних інформа-
ційно-аналітичних центрів є здійснення обробки фактичних даних з елементами прогнозування, що 
позиціонується як дієвий інструмент для перетворення інтуїтивних понять у логічну категорію, на-
працювання оптимальних управлінських рішень, узагальнення розрізнених даних, дослідження неочевидних 
процесів у соціально-економічному та політичному житті, науково-дослідній діяльності та ін. з ме-
тою отримання якісно нової інформації в результаті узагальнення матеріалів, які були прийняті до 
опрацювання не систематизованими. Перспективи розвитку інформаційно-аналітичних центрів об-
ласного рівня безпосередньо залежать від виконання таких завдань: створення єдиного інформацій-
ного простору кожної області країни (офіційна та додаткова інформація обласного та муніципаль-
ного рівнів для забезпечення моніторингу соціально-економічних процесів, прогнозування ситуації, 
прийняття та виконання управлінських рішень органами державної влади та місцевого самовряду-
вання); формування, актуалізація і систематизація баз даних інтегрованих інформаційних фондів про 
ситуацію в області щодо створення Центрального сховища обласної інформаційної системи з моні-
торингу й налізу ситуації в області; реалізація інформаційно-аналітичної системи моніторингу, ана-
лізу та оцінки розвитку області; забезпечення аналізу та оцінки розвитку території порівняно з по-
казниками розвитку інших областей.   

Ключові слова: обласний інформаційно-аналітичний центр, структура, функції, управлінські рішення. 
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MODERN REGIONAL INFORMATION AND ANALYTICAL CENTRES:  

STRUCTURAL AND FUNCTIONAL FEATURES 
 

The purpose of the article is to reveal the structural and functional features of regional information 
and analytical centres of the 21st century and outline the tasks and direction of their activities in the context 
of making effective management decisions. Research methodology. Logical, system-structural, and 
comparative methods were applied to summarise the theoretical and methodological principles and identify 
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the content of the regional information-analytical centre's activities, as well as consider it as a system, i.e. 
integrity, consisting of subsystems and elements of different levels that are functionally interdependent. Methods of 
system analysis and synthesis has been used to clarify the role and place of information and analytical centres in 
the system of state, private, and public structures. Scientific novelty. The structure, functions, tasks and direction 
of work of regional information and analytical centres were studied; the concept of organising the activity of the 
regional information and analytical centre, which includes a system of principles, implementation strategy, 
directions of information and analytical work and criteria for evaluating its effectiveness, is considered. 
Conclusions. The basis for the activity of modern regional information and analytical centres is the processing of 
actual data with elements of forecasting. It is positioned as an effective tool for transforming intuitive concepts into 
a logical category, developing optimal management solutions, summarising disparate data, researching non-
obvious processes in socio-economic and political life, research activities, with the aim of obtaining qualitatively 
new information as a result of the generalisation of materials that were not systematised and accepted for 
processing. The prospects for the development of information and analytical centres at the regional level directly 
depend on the described below tasks. The creation of a single information space for each region of the country aims 
to provide official and additional information at the regional and municipal level to ensure monitoring of socio-
economic processes, forecasting the situation, adoption and implementation of management decisions by state 
authorities and local self-government. Formation, updating and systematisation of databases of integrated 
information funds about situations in the region in relation to the creation of the Central repository of the regional 
information system is aimed to monitor and find the situation in the region. It also implements the information and 
analytical system of monitoring, analysis, and evaluation of the development of the region, provides analysis and 
evaluation of the development of the territory in comparison with the development indicators of other regions. 

Keywords: regional information and analytical centre, structure, functions, management decisions. 
 
Актуальність теми дослідження. Тенденції 

розвитку інформаційного суспільства на початку 

ХХІ століття набули часткового втілення на мік-

рорівні, що проявилося в суттєвих трансформа-

ціях структури державних закладів та приватних 

підприємств, у виникненні служб та структур, ді-

яльність яких побудована на принципах інформа-

ційно-аналітичної діяльності.   

Однією з характерних особливостей суспі-

льства кінця ХХ – початку ХХІ століття  є ство-

рення та розвиток інформаційно-аналітичних цен-

трів різноманітного призначення практично в усіх 

галузях людської діяльності в усьому світі як діє-

вих інструментів для пошуку, моделювання та 

аналізу необхідної інформації.  

Ефективність державного управління без-

посередньо залежить від своєчасності виявлення 

та вирішення проблем державними органами. У 

цьому контексті особливого значення набуває ін-

формаційно-аналітична підтримка управління, 

яка є технологічною підсистемою обласної сис-

теми управління, що призначена для забезпечення 

своєчасної, достовірної та актуальної інформації 

керівництва обласної державної адміністрації та 

його апарату. Відповідно це актуалізує дослі-

дження особливостей функціонування сучасних 

обласних інформаційно-аналітичних центрів та 

окреслення напряму їх діяльності в контексті 

прийняття ефективних управлінських рішень 

Аналіз досліджень та публікацій дає змогу 

констатувати, що специфіка формування та функ-

ціонування обласних інформаційно-аналітичних 

центрів не стала предметом спеціального наукового 

дослідження – лише частко діяльність окремих з них 

висвітлили вітчизняні науковці. Так, наприклад, 

Р. Коваль, аналізуючи проблематику вдоскона-

лення інформаційно-аналітичного забезпечення 

діяльності органів влади [3], наголошує на необ-

хідності створення Регіонального інформаційно-

аналітичного центру для здійснення виконавчої, 

контрольної та координаційної функції з метою 

вдосконалення системи управління інформатиза-

цією органів виконавчої влади. О. Нестеренко, до-

сліджуючи принципи, концепції, методологію, 

моделі, методи та засоби інформаційних техноло-

гій забезпечення інформаційно-аналітичної діяль-

ності органів управління в сучасному інформацій-

ному середовищі, приділяє увагу вивченню проблем 

аналізу, моделювання та побудови систем інфор-

маційно-аналітичного забезпечення. Науковець 

наголошує, що основною метою впровадження ін-

формаційних систем в органах управління є «не 

забезпечення рутинних операцій, а створення но-

вих технологій аналітичної підтримки прийняття 

рішень» [5, 72]. Особливостям створення інфор-

маційно-аналітичної служби в Одеському регіоні 

як складової вдосконалення інформаційної діяль-

ності обласної державної адміністрації та визна-

ченню головних напрямів діяльності Обласного 

інформаційно-аналітичного центру присвячена 

наукова розвідка О. Татакі «Обласний інформаційно-

аналітичний центр як складова удосконалення інфо-

рмаційної діяльності Одеської облдержадміністра-

ції» [7]. Дослідниця здійснює спробу визначити 

пріоритетні напрями діяльності Обласного інфор-

маційно-аналітичного центру (упровадження сучас-

них ІТ-технологій в економіку області, створення 

нових, зокрема й міжнародних проєктів, а також 
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дотримання вимог Концепції створення інформа-

ційного суспільства в Україні). Діяльність сучасних 

інформаційних центрів як важливої складової соціа-

льних інформаційних комунікацій описує В. Пальчук 

у статті «Соціальні інформаційні комунікації і розви-

ток діяльності сучасних інформаційних центрів» [6]. 

Проте представлені в науковому вимірі роз-

відки, незважаючи на високу практичну та теоре-

тичну значущість, на жаль, не висвітлюють всіх 

аспектів означеного питання.  

Мета дослідження – виявити структурно-

функціональні особливості обласних інформа-

ційно-аналітичних центрів ХХІ століття та окрес-

лити завдання і напрям їх діяльності в контексті 

прийняття ефективних управлінських рішень. 

Виклад основного матеріалу. Збільшення 

кількості та посилення ролі інформаційно-аналі-

тичних центрів на сучасному етапі зумовлено спе-

цифікою нинішньої інформаційної доби і є своєрід-

ним показником відповідності влади та громадсь-

кості сенсовому змісту інформаційного суспільс-

тва, під яким, згідно з класичним формулюванням, 

розуміють міру узагальнених знань цього соціуму. 

Інформаційно-аналітичні центри, які пози-

ціюються як «фундамент для ефективної інтелек-

туальної платформи процесу ухвалення управлін-

ських рішень» [4, 86], діють як окрема організація 

(зазвичай громадська), структурний підрозділ або 

робочий орган (переважно державних інституцій). 

Крім того, інформаційно-аналітичні центри вклю-

чають блок управлінської підтримки, тобто комплекс 

функцій, пов’язаний з проєктуванням та організа-

цією ефективних інформаційно-аналітичних процесів. 

Концептуальною особливістю діяльності 

інформаційно-аналітичного центру є система до-

сягнення мети, що визначає стратегію дій зі ство-

рення інноваційного продукту – від розвитку ін-

струментів для організації та пошуку інформацій-

них ресурсів до розробки прототипу продукту.  

Основу структури діяльності обласних інфор-

маційно-аналітичних центрів, результат якої полягає 

у формуванні алгоритму практичного вирішення 

певної проблеми, становлять такі процеси, як:  

- аналіз мети та постановка завдань роботи;  

- здійснення збору інформації в комплексі з 

адаптацією до можливих трансформаційних умов;  

- виявлення сутності досліджуваних проце-

сів та явищ;  

- аналіз та оцінка отриманих даних у кон-

тексті управлінських цілей;  

- формування моделей на основі суттєвої час-

тини даних і специфіки середовища існування об’єкта;  

- перевірка моделі на відповідність;  

- планування та проведення експерименту в 

природних умовах або розробка адекватної робо-

чої моделі;  

- формування нових завдань на основі 

дослідження та прогнозування;  

- обґрунтування результатів і їх донесення 

до споживача, виконавця або посадовця, який 

приймає рішення. 

Технологіями діяльності обласних інформа-

ційно-аналітичних центрів є такі: 

- технологія інституціоналізації інформа-

ційно-аналітичної діяльності; 

- технологія організації процесу аналітики; 

- технологія управління кадровими проце-

сами в інформаційно-аналітичних структурах; 

- технологія формування інтерактивного 

простору аналітики; 

- технологія інформаційно-комунікаційного 

забезпечення інформаційно-аналітичної роботи центру.  

У цьому контексті варто наголосити на до-

триманні обласними інформаційно-аналітичними 

центрами державної політики в галузі інформа-

ційних ресурсів [2, 340].  

Розвиток фундаментальної науки на сучасному 

етапі пов’язаний з подальшим обґрунтуванням впливу 

інформаційного фактора на мікрорівні: рівні інфор-

маційно-аналітичних структур (зокрема й центрів) 

загалом та окремих складових, із них функціональних. 

Причини ускладнення інформаційно-аналі-

тичної роботи науковці виділяють такі: 

- відсутність повної і точної інформації для 

здійснення подальшої аналітичної діяльності (за-

звичай зумовлено браком ресурсів її отримання та 

відповідного рівня взаємодії і взаємообміну інфор-

мацією між підрозділами); 

- брак часу на вирішення складних питань 

та обробку значних обсягів інформації (спричи-

нено необхідністю термінового прийняття управ-

лінських рішень); 

- відсутність чітко визначених критеріїв та 

варіантів прийняття рішень; 

- відсутність високого рівня культури вико-

ристання інформаційно-аналітичних матеріалів у 

вищого керівного складу [1, 13]. 

Не менш вагомими причинами, на нашу думку, 

є проблеми з належним технічним та методичним 

забезпеченням:  

- брак програмно-апаратних засобів, що від-

повідають рівню розвитку інформаційно-комуні-

каційної галузі ХХІ століття; 

- недоліки наявних систем показників та 

чинних методик їх розрахунку; 

- неналежний рівень телекомунікаційних 

мереж, інформаційного фонду й аналітичної бази; 

- обмежений доступ до новітніх інформа-

ційно-пошукових систем.  

Проте головною причиною дослідники на-

зивають брак фахівців, які володіють інформа-

ційно-аналітичною компетентністю [1, 13–14].  

На сучасному етапі склалися сприятливі 

умови для прискореного та масштабного 
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впровадження сучасних інформаційних техноло-

гій на всіх рівнях державних управлінських стру-

ктур, що пов’язано передусім з осучасненням техні-

чного, зокрема комп’ютерного, устаткування, чіт-

кою організаційною діяльністю, сформованою си-

стемою розподілу обов’язків та функцій між управ-

ліннями. 

Створенню інформаційно-аналітичних служб 

в областях сприяють розробка та реалізація концеп-

цій, програм і проєктів обласної інформатизації. Ре-

альні користувачі визначають та формують інформа-

ційні потоки, задають характер, частоту постачання, об-

сяги інформації, усвідомлюють, яка саме інформація 

необхідна для підготовки й прийняття рішень. 

Розглянемо специфіку функціональної струк-

тури інформаційно-аналітичного центру на прик-

ладі типового обласного інформаційно-аналітич-

ного центру. Робота інформаційно-аналітичного 

центру поділена на функціональні підсистеми:  

- підсистема збирання, обробки та збере-

ження інформації: призначенням є забезпечення 

збирання, попередньої обробки, накопичення та 

збереження інформаційних ресурсів, які характе-

ризують різноманітні сфери життєдіяльності міста;  

- підсистема аналізу інформаційно-аналітич-

них матеріалів: підсистема призначена для забез-

печення досліджень та прогнозування процесів 

розвитку галузей життєдіяльності міста;  

- підсистема формування інформаційно-

аналітичних матеріалів: завдання – забезпечення 

розробки та оформлення інформаційно-аналітичних 

матеріалів на основі результатів проведеного ана-

лізу в підсистемі аналізу інформації та прогнозування; 

- підсистема надання інформації: призначен-

ням є надання інформації за показниками соціально-

економічного розвитку міста та інших територій, ін-

формації за показниками бюджету міста, а також ін-

формаційно-аналітичних матеріалів, розроблених 

у процесі діяльності інформаційно-аналітичного центру; 

- підсистема захисту інформації: завдання – 

проведення операцій, спрямованих на захист ін-

формації, що міститься в системі інформаційно-

аналітичного центру, та недопущення несанкціо-

нованого доступу до неї. 

Основним змістом обробки даних є аналітична 

обробка структурованої числової інформації, мо-

делювання та прогнозування соціально-економіч-

ного розвитку міста, оцінка ефективності варіан-

тів управлінських рішень та, зрештою, розробка 

інформаційно-аналітичних матеріалів. 

Серед основних завдань обласних інформа-

ційно-аналітичних центрів назвемо:  

- інформаційний моніторинг економічної, 

соціально-політичної, екологічної ситуації з наступною 

підготовкою оглядів, ситуаційних довідок і прогнозів; 

- проведення експертизи нормативних документів, 

значущих управлінських рішень та обласних проєктів; 

- здійснення аналізу діяльності територіаль-

них органів управління; 

- моніторинг соціально-політичної ситуації 

в області, забезпечення взаємодії керівників тери-

торіальних органів влади з місцевими відділен-

нями політичних партій, лідерами громадських, 

національних та релігійних організацій; 

- виявлення публікацій у центральних і міс-

цевих друкованих ЗМІ про ситуацію в області та 

роботу органів виконавської влади; 

- оцінка управлінських рішень органів вико-

навської влади, узагальнення досвіду територіаль-

ного управління в Україні та за кордоном, участь 

у веденні баз даних обласної інформації; 

- підготовка аналітичних матеріалів про 

економічну та політичну ситуацію в області. 

Специфіка діяльності обласного інформа-

ційно-аналітичного центру в органах виконавсь-

кої влади полягає в його інтегруванні в управлін-

ські процеси. Основними особливостями є:  

- прикладний характер інформаційно-аналі-

тичної діяльності в органах державної влади на 

обласному рівні (аналітика заснована не стільки 

на глибокій власній розробці проблем, скільки на 

залученні експертів та узагальненні готового ма-

теріалу, на координації діяльності наукових колекти-

вів, зокрема соціологів, політологів, юристів та ін.); 

- домінування внутрішніх вимог до термінів, 

повноти, достовірності, обґрунтованості інформа-

ції, відповідальності виконавців (іншими словами, 

оперативність та ефективність переважає над гли-

биною та оригінальністю розробки проблем). 

Питання підвищення ефективності облас-

них інформаційно-аналітичних центів передба-

чає: збільшення фінансування фундаментальних і 

прикладних розробок інформаційно-аналітичних 

систем; створення координаційної ради з методо-

логії аналітичної діяльності; проведення профе-

сійних семінарів для аналітичних служб та нау-

ково-дослідних організацій на регулярній основі; 

узагальнення досвіду інформаційно-аналітичної 

роботи; організацію системи обміну аналітичними 

та методичними матеріалами; централізоване забез-

печення інформаційно-аналітичних служб відповід-

ними програмно-технічними й інформаційно-

комунікаційними ресурсами; розробку засобів 

інтеграції програмних засобів та баз даних в умо-

вах постійного оновлення їх переліку.   

Наукова новизна. Досліджено структуру, 

функції, завдання та напрям роботи обласних ін-

формаційно-аналітичних центрів; розглянуто кон-

цепцію організації діяльності обласного інформа-

ційно-аналітичного центру, що включає в себе сис-

тему принципів, стратегію реалізації, напрями ін-

формаційно-аналітичної роботи й критерії оцінки 
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її результативності.  
Висновки. Основою діяльності сучасних об-

ласних інформаційно-аналітичних центрів є здійс-
нення обробки фактичних даних з елементами про-
гнозування, що позиціонується як дієвий інстру-
мент для перетворення інтуїтивних понять в логічну 
категорію, напрацювання оптимальних управлінсь-
ких рішень, узагальнення розрізнених даних, дослі-
дження неочевидних процесів у соціально-економіч-
ному та політичному житті, науково-дослідній діяль-
ності та ін. з метою отримання якісно нової інфор-
мації в результаті узагальнення матеріалів, які були 
прийняті до опрацювання не систематизованими. 
Перспективи розвитку інформаційно-аналітичних 
центрів обласного рівня безпосередньо залежать 

від виконання таких завдань: створення єдиного 
інформаційного простору кожної області країни 
(офіційна та додаткова інформація обласного й му-
ніципального рівнів для забезпечення моніторингу 
соціально-економічних процесів, прогнозування си-
туації, прийняття і виконання управлінських рішень 
органами державної влади та місцевого самовряду-
вання); формування, актуалізація та систематизація 
баз даних інтегрованих інформаційних фондів про 
ситуацію в області щодо створення Центрального 
сховища обласної інформаційної системи з моніто-
рингу та налізу ситуації в області; реалізація інфор-
маційно-аналітичної системи моніторингу, аналізу 
та оцінки розвитку області; забезпечення аналізу та 
оцінки розвитку території порівняно з показниками 
розвитку інших областей.  
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СИСТЕМАТИЗАЦІЯ ФОРМ І МЕТОДІВ ФУНКЦІОНУВАННЯ  

ЕЛЕКТРОННИХ РЕСУРСІВ В УКРАЇНІ 
 

Метою роботи є дослідити систематизацію форм та методів функціонування електронних 

ресурсів в Україні. Методологія дослідження. При проведенні дослідження використані загальнона-

укові й спеціальні методи дослідження, зокрема: аналіз і синтез, порівняння, узагальнення, системно-

структурний аналіз. Наукова новизна роботи полягає в узагальненні проблематики систематизації 

форм та методів функціонування українських електронних ресурсів, зокрема визначено, що специфіка 

видозмін електронних ресурсів здійснює вплив і на методи та способи систематизаційної каталогі-

зації, оптимізації та уніфікації інформації через видозміну механізмів реалізації означених процесів . 

Висновки. У ході проведеного дослідження визначено, що електронні ресурси формують збір інфор-

мації в бібліотеках у вигляді повнотекстових баз даних, електронних журналів, колекцій зображень, 

мультимедіа у вигляді компакт-диска, стрічки, інтернету, вебтехнологій, електронних дискусій, елект-

ронних новин, архівів даних, електронної пошти, навіть онлайн-чату. Встановлено, що електронні ре-

сурси доступні в диференційованих формах, а саме: електронні книги, цифрові бібліотеки, онлайн-

журнали, репетитори з електронного навчання та онлайн-тести. Встановлено, що виокремлюють 

такі види електронних ресурсів, як локальні, мережеві та електронні ресурси комбінованого поши-

рення. З’ясовано, що методика бібліографічного опису електронних ресурсів визначається відповідно 

до виду доступу з урахуванням категорії об'єкта опису та його структури. Визначено, що електронні 

ресурси у вигляді оцифрованих документів наразі є найбільш результативною формою залучення до 

наукового обігу величезних масивів документів для соціально-комунікаційної діяльності установ. 

Ключові слова: електронні ресурси, систематизація, функціонування, форми. 
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SYSTEMATISATION OF THE FORMS AND METHODS OF FUNCTIONING  

OF ELECTRONIC RESOURCES IN UKRAINE 

 

The purpose of the work is to study the systematisation of forms and methods of functioning of electronic 

resources in Ukraine. Research methodology. When conducting the research, general scientific and special 

research methods have been used, including analysis and synthesis, comparison, generalisation, and system-

structural analysis. The scientific novelty of the work consists in generalising the issues of systematisation of 

the forms and methods of functioning of Ukrainian electronic resources. In particular, it has been defined that the 

specifics of changes in electronic resources influences the methods used to systematisingly catalogue, optimise, and 

unify information through changes in the mechanisms of implementation of the specified processes. Conclusions. 

In the course of the research, it has been determined that electronic resources form the collection of information in 

libraries in the form of full-text databases, electronic journals, image collections, multimedia in the form of CDs, 

tapes, the Internet, web technologies, electronic discussions, electronic news, data archives, email, even online chat. 

 
© Бондар І. В. 
 

https://orcid.org/0000-0002-1835-7820
mailto:novokaine69@gmail.com


56             Бондар І. В. Систематизація форм і методів функціонування електронних ресурсів … 

E-resources may be found in differentiated forms such as e-books, digital libraries, online journals, e-learning 

tutors, and online tests. It is established that such types of electronic resources are distinguished as local, network, 

and electronic resources of combined distribution. It has been found that the method of bibliographic description 

of electronic resources is determined in accordance with the type of access, taking into account the category of the 

object of description and its structure. It has been determined that electronic resources in the form of digitised 

documents are currently the most effective form of involving in the scientific circulation of huge arrays of 

documents for social and communication activities of institutions. 

Key words: electronic resources, systematisation, functioning, forms. 

 

Актуальність теми дослідження. Поява ін-

тернету призвела до безпрецедентного зростання 

застосування електронних ресурсів для дослі-

джень і розробок, натомість зменшилося викорис-

тання друкованих ресурсів. Розвиток інформацій-

них технологій є найважливішою подією ХХ сто-

ліття, яка вплинула на наукову комунікацію, що 

сприяло виведенню декількох електронних про-

дуктів і послуг. Перехід від друкованих засобів 

масової інформації до електронних, крім зрос-

тання електронної інформації, надав користува-

чам нові інструменти та програми для пошуку ін-

формації. Електронні ресурси є безцінними інстру-

ментами дослідження, які доповнюють друковані 

ресурси в традиційній бібліотеці.   

Швидке та повсюдне зростання впливу елек-

тронних ресурсів на політичні процеси, форми со-

ціальної комунікації та громадянської заангажо-

ваності широких верств населення визначає важ-

ливість дослідження функціонування електронних 

ресурсів. Останнім часом спостерігаємо тенден-

цію до загальної комп’ютеризації, що стосується 

всіх видів діяльності. За допомогою інформацій-

ного забезпечення можна представити інформацію 

в зручному для конкретного користувача вигляді, 

прискорити та спростити операції з її введення та 

обробки, підвищити наочність і простоту необхідних 

звітів. Використання інформаційного забезпечення 

в установах надає перспективний шанс знизити 

затрати часу на реалізацію роботи співробітни-

ками та заощадити фінансові ресурси, а також ви-

конати основне завдання – вчасно забезпечувати 

управлінський апарат необхідною інформацією. 

Тому розгляд систематизації форм та методів фу-

нкціонування електронних ресурсів в Україні є 

актуальним. 

Аналіз досліджень і публікацій. Тематику 

систематизації форм та методів функціонування 

електронних ресурсів в Україні досліджує незначна 

кількість вчених. Зокрема, Л. Пугач, Д. Ткаченко, 

О. Цокало, О. Сербін, О. Марчук аналізують деякі 

аспекти й особливості функціонування електрон-

них ресурсів в Україні.  

Метою роботи є дослідити систематизацію 

форм та методів функціонування електронних ре-

сурсів в Україні.  

Виклад основного матеріалу. Важливість і 

широкий спектр електронних ресурсів для загаль-

ної комунікації, пошуку інформації та надання ін-

струкцій для підтримки діяльності в установах ви-

знано в усьому світі. Електронні ресурси являють 

собою електронне представлення інформації. За-

звичай електронні ресурси доступні в диференці-

йованих формах, а саме: електронні книги, цифрові 

бібліотеки, онлайн-журнали, репетитори з елект-

ронного навчання та онлайн-тести. Завдяки ефек-

тивній презентації за допомогою мультимедійних 

засобів такі електронні ресурси стали важливими 

й ефективними джерелами інформації.  

Електронні ресурси формують збір інфор-

мації в бібліотеках у вигляді повнотекстових баз 

даних, електронних журналів, колекцій зображень, 

мультимедіа у вигляді компакт-диска, стрічки, ін-

тернету, вебтехнологій, електронних дискусій, елект-

ронних новин, архівів даних, електронної пошти, 

навіть онлайн-чату. Електронні ресурси зручні у 

використанні та значно полегшують дослідження, 

оскільки в процесі функціонування дають змогу 

шукати інформацію швидше завдяки викорис-

танню пошукових систем, на відміну від ручного 

пошуку в бібліотеці [1]. 

Електронний ресурс визначають як мате-

ріал, що потребує комп’ютерного посередництва, 

для того щоб отримати доступ до його вмісту та 

зробити його корисним. Як онлайнові, так й 

офлайнові ресурси, такі як CD-ROM, належать до 

електронних ресурсів. Термін «електронний ре-

сурс» стосується всіх продуктів, які бібліотека на-

дає через комп’ютерну мережу. Електронні ресу-

рси також відомі як онлайн-інформаційні ресурси, 

що охоплюють бібліографічні бази даних, елект-

ронні довідники, пошукові системи повних текстів 

книг і цифрові колекції даних, які містять «цифро-

вий» матеріал, створений безпосередньо в інтер-

неті. Наприклад, електронні журнали, бази даних 

і друковані ресурси, які були відскановані та оциф-

ровані.  

Електронні ресурси, електронні журнали, 

онлайн-бази даних не є «власністю» бібліотек, 

оскільки вони володіють друкованими матеріа-

лами. Право власності на електронні ресурси на-

лежить постачальникам цих ресурсів. Доступ до 

електронних ресурсів через інтернет може бути 

безкоштовним або платним. Деякими прикладами 
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електронних ресурсів є журнали, енциклопедії, 

газети, журнали або опубліковані в них статті. До-

ступ до них можна отримати на під’єднаних до 

інтернету пристроях, таких як комп’ютери, план-

шети, смартфони тощо. У табл. 1 відображено ос-

новні переваги та недоліки електронних ресурсів.

Таблиця 1 

Переваги та недоліки електронних ресурсів 
 

Переваги Недоліки 

Доступ до електронних ресурсів можна одержати через інтернет. 

Користувачам не потрібно фізично відвідувати бібліотеку.  

Це дуже корисно для користувачів, які проживають у віддалених  

районах. Користувачі можуть завантажити статті та зберегти їх  

на своїх ПК. 

Якщо бібліотека скасовує або 

припиняє підписку на електронний 

журнал, немає впевненості, що 

бібліотека отримає доступ до 

попередніх випусків цього 

журналу. Тоді як бібліотека, яка 

має друкований матеріал, 

безперечно, має у своєму 

розпорядженні попередні номери 

цього журналу. Так само у випадку 

електронних книг: якщо бібліотека 

припиняє підписку на електронні 

книги, їй буде відмовлено в 

доступі до електронної книги. Тоді 

як фізична копія, придбана після 

того, завжди залишається у 

володінні бібліотеки. 

Один і той самий ресурс, тобто стаття чи журнал,  

може бути доступним багатьом користувачам одночасно. 

Електронні ресурси мають аудіо-, відео- та анімаційний контент, 

який відсутній у друкованому форматі. 

Користувачі можуть шукати велику кількість ресурсів за один раз 

через єдиний інтерфейс пошуку. 

Електронні ресурси також надають статистику використання,  

яка допомагає бібліотечному персоналу з’ясувати використання 

продукту. 

Статті / випуски журналів з’являються в інтернеті до того,  

як їх друкована версія стане доступною. 

Підписка на електронні ресурси допомагає бібліотекам економити 

місце. 

Доступ до електронних ресурсів можливий з будь-якого місця  

та в будь-який час відповідно до зручності користувачів. 

Використання електронних 

ресурсів передбачає читання з 

екрана, що стомлює та шкодить 

зору.  

Гіпертекстовий формат і посилання на електронні ресурси ведуть 

користувачів до відповідного вмісту та статей.  

Читачі повинні мати доступ до 

інтернету, щоб читати електронні 

ресурси. 

 

Джерело: розробка автора на основі [2]. 

 

На рис. 1 відображено процес управління 

електронними ресурсами. Тож пропонуємо розу-

міти під електронними ресурсами «матеріали, що 

складаються з даних і / або комп’ютерних програм, 

закодованих для зчитування та маніпулювання 

комп’ютером за допомогою периферійного при-

строю, підключеного безпосередньо до комп’ютера 

або віддалено через мережу, таку як інтернет 

(AACR2), де дана категорія включає програми, 

електронні тексти, бібліографічні бази даних 

тощо» [3]. 

П. Дадзі стверджує, що електронні ресурси 

є безцінними дослідницькими інструментами, які 

доповнюють друковані ресурси в традиційній бі-

бліотеці, таким чином підтверджуючи той аргу-

мент, що користувачі віддають перевагу диферен-

ційованим видам баз даних залежно від своїх пот-

реб [4]. Науковці вважають, що швидка публіка-

ція та доступність на робочому столі є ключовими 

перевагами, які приваблюють науковців, тобто 

електронні ресурси забезпечують платформу для 

такої діяльності [5]. За словами К. Рея та Д. Дея, 

використання електронних ресурсів економить 

час і є відносно простим у використанні [6], однак 

користувачі іноді стикаються із численними про-

блемами під час перегляду електронної інформа-

ції, а саме: брак знань про ресурси, відсутність на-

вченого персоналу та невідповідна заключна час-

тина [7; 8]. 

Методика бібліографічного опису елект-

ронних ресурсів визначається відповідно до виду 

доступу (ресурси локального, мережевого та ком-

бінованого доступу) з урахуванням категорії об'єкта 

опису (завершений або продовжуваний ресурс) та 

його структури (одночастинний, багаточастинний 

ресурс або складова частина ресурсу). Кожна з ка-

тегорій електронних ресурсів має декілька рівнів 

поділу, що асекурує гнучкий підхід до методики 

бібліографічного опису різних типів і видів елек-

тронних ресурсів [9].   

 



58             Бондар І. В. Систематизація форм і методів функціонування електронних ресурсів … 

 
 

Рис. 1. Процес управління електронними ресурсами 
 

Джерело: розробка автора на основі [2]. 

 

Традиційно виокремлюють такі види елект-

ронних ресурсів:  

1) локальні (їхнє призначення – локальне за-

стосування, існують у вигляді певної кількості 

ідентичних екземплярів на окремих фізичних но-

сіях. Видання, розповсюдження та надходження 

до користувачів таких компакт-дисків відбува-

ється у формі додатка до друкованого видання чи 

як самостійний носій);  

2) мережеві (надання доступу до інформації 

потенційно необмеженій чисельності користува-

чів інтернет-мережі. До них, зокрема, відносяться 

Процес управління електронними ресурсами 

1. Вибір. Електронні ресурси можна вибирати будь-яким із наведених нижче методів: 1. Інтелектуальна 

інтуїція (випадкове знаходження чогось, що є корисним) під час серфінгу в інтернеті 2. Рекомендації 

викладачів 3. Огляд електронних журналів, що надають інші бібліотеки 4. Оголошення видавців. 

2. Придбання. Бібліотека отримує друковані ресурси у власність, але для електронних ресурсів бібліотеки 

просто отримують ліцензію на права доступу. Наведемо деякі важливі дії, пов’язані з придбанням електронних 

ресурсів: 1. Визначення ціни. 2. Переговори з постачальником. 3. Укладання ліцензійної угоди. 4. Розподіл 

коштів. 5. Розміщення замовлення. 6. Перевірка доступності назви. 7 Спілкування з постачальником, 

якщо він недоступний. 8. Обробка рахунка для оплати. 

3. Кадрове забезпечення. Бібліотека має вирішити, чи виконуватиме функції комплектування електронних 

журналів звичайним персоналом чи персоналом, який має досвід роботи з електронним форматом. Для 

отримання та обробки електронних ресурсів від персоналу потрібні навички ведення переговорів щодо 

ліцензій, знання електронного формату тощо.  

4. Ліцензування. Ліцензія зазвичай є письмовим контрактом або угодою між бібліотекою та видавцем. 

Угода має різні аспекти, як-от: метод розрахунку оплати, визначення користувачів, обмеження використання, 

архівні права тощо. Ліцензійні угоди, як правило, пишуть на користь постачальників, тому персонал 

бібліотеки має бути особливо уважним, щоб домовитися про вигідні умови для бібліотеки.  

5. Бюджетування. Бібліотеки зазвичай мають окремий бюджет для придбання електронних ресурсів. 

6. Каталогізація. Електронні ресурси каталогізують, а деталі вносять до OPAC бібліотеки. Деякі бібліотеки 

можуть вирішити розмістити їх на вебсайті та надати посилання на них, однак вони можуть не каталогізувати їх. 

7. Технічне обслуговування. Для електронних ресурсів важливою проблемою є обслуговування. Бібліотека 

має штат для забезпечення ведення електронних ресурсів, де співробітники асекурують доступ до 

електронних ресурсів, які передплачено, у діапазонах IP (Internet Protocol). Деякі з електронних ресурсів 

доступні за допомогою імені користувача (UN) і пароля (PW). На персонал покладається відповідальність 

за поширення UN/PW авторизованим користувачам. Якщо електронний ресурс не доступний і співро-

бітники не можуть вирішити проблему, про це повідомляють видавництву для вирішення проблеми. 

8. Навчання персоналу та навчання користувачів. Персонал має бути навчений особливостям доступу, 

перегляду та пошуку інформації з електронних ресурсів. Бібліотеки повинні проводити освітні програми 

для користувачів, щоб навчити їх користуватися електронними ресурсами і так сприяти використанню 

електронних ресурсів серед користувачів. 
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електронні ресурси віддаленого доступу: інфор-

мація розміщена на вінчестері або інших прист-

роях для запам'ятовування або надана в інформа-

ційних мережах);  

3) електронні ресурси комбінованого поши-

рення (їх можна застосовувати локально або через 

мережі (компакт-диск / мережа). Вони можуть 

мати інтерактивну навігацію по документах за до-

помогою механізму гіпертекстових зв’язків від 

видання на оптичному носії до інформації в ме-

режі [10]. 

Новітні технології спрощують доступ до 

електронних ресурсів через мережу «Інтернет» та 

розміщення їх на вебсторінці установи [11]. Особли-

вої актуальності набули такі категорії електронних 

ресурсів: електронні аналоги друкованих видань; 

цифрові текстові аналоги друкованих видань; нові 

форми публікацій, що не мають друкованих 

аналогів: електронні оголошення, матеріали веб-

конференцій тощо, доступні користувачам через 

телекомунікаційні мережі; бази даних, які відпо-

відають вимогам до мережевої інформації; муль-

тимедійні продукти, що характеризуються постій-

ним оновленням; аудіо- та відеоінформація; про-

грамні продукти; комбіновані програмно-інфор-

маційні продукти, наприклад геоінформаційні си-

стеми тощо. Звичайно, специфіка таких видозмін 

здійснює вплив і на методи та способи системати-

заційної каталогізації, оптимізації та уніфікації ін-

формації через видозміну механізмів реалізації 

означених процесів – класифікаційні системи. 

Такі системи трансформуються за формою та змі-

стом [12; 13] відповідно до зміни характеру елек-

тронних ресурсів. У табл. 2 відображено основні 

типи електронних ресурсів. 

Таблиця 2 

Основні типи електронних ресурсів 

Типи електронних 

ресурсів 
Опис 

Електронні книги 
Електронні книги мають багато форматів, зокрема Adobe PDF, Microsoft Reader, 

eReader, Mobipocket Reader, EPUB, Kindle та iPad. 

Електронний журнал 
Електронний журнал – важлива частина кожної бібліотечної колекції  

і є одним із надбань інформаційних технологій. 

Електронна газета 
Електронна газета також відома як онлайн-газета або вебгазета,  

яка існує у Всесвітній павутині (або інтернеті). 

Бази даних  

індексування  

та реферування 

Це довідкові джерела, які надають бібліографічну інформацію про журнал,  

зокрема реферати статей. 

Повнотекстова  

база даних  

Сьогодні існує значна кількість доступних баз даних у мережі, які є безкоштовними або 

платними. Електронні бази даних – це організований збір інформації з певного предмета 

або багатодисциплінарних предметних галузей, а інформацію в електронних базах даних 

можна шукати та отримувати в електронному вигляді. 

Довідкова база 
Це багато словників, альманахів та енциклопедій, доступних в інтернеті  

в електронному вигляді. 

Статистична  

база даних 
Ці бази даних містять числові відомості, корисні для громадськості. 

Колекція зображень 
Цей тип баз даних розроблено завдяки можливості використання  

електронних зображень. 

Мультимедійні  

продукти 
Це тип бази даних, який включає зображення, відео, аудіо, текст тощо. 

Електронна  

дисертація 

Ці бази даних містять кандидатські дисертації та дисертації,  

опубліковані в електронному форматі. 

E-Clipping Основним завданням e-clipping є ретроспективний пошук і всебічний аналіз новинок. 

Електронні патенти 
Електронні патенти – це виключне право, яке надає уряд  

на використання винаходу протягом певного періоду часу. 

Електронні стандарти 
Письмове визначення, правило обмежень, затверджене та перевірене  

на предмет скарг авторитетним органом. 
 

Джерело: розробка автора на основі [14]. 

  



60             Бондар І. В. Систематизація форм і методів функціонування електронних ресурсів … 

Електронні ресурси у вигляді оцифрованих 

документів наразі є найбільш результативною фор-

мою залучення до наукового обігу величезних ма-

сивів документів для соціально-комунікаційної 

діяльності установ [15]. Загальною системою збе-

рігання тез, статей, звітів про дослідження, крес-

лень та інших академічних результатів є інститу-

ційні системи репозиторіїв або електронні ресурси, 

які доступні спільноті. Кількість комп’ютеризова-

них файлів, які називаються базами даних, зросла 

з невеликої кількості на початку 1970-х років до 

тисяч доступних сьогодні. У світі на практиці по-

стійно докладають колективні зусилля, щоб зро-

бити академічну літературу доступною для заці-

кавлених сторін за допомогою електронних засо-

бів і пошуку. ResearhGate та Academias є двома 

добре відомими прикладами академічних публі-

кацій, які шукач інформації легко отримує для рі-

зноманітних академічних і дослідницьких цілей 

[16]. Тоді як Researchgate та Academia є двома 

найновішими системами електронних ресурсів, 

які забезпечують легкий доступ до шукача інформа-

ції, старіші системи, такі як OPAC, Koha, NewGenlib, 

Evergreen, SENAYAN, ABCD та BiblioteQ, а та-

кож є засобами для зберігання академічної літера-

тури в академічних установах [17]. Це означає, що 

академічна література, незалежно від її форми, 

зберігається як електронні ресурси для спільного 

доступу та пошуку. Отже, існує багато інших еле-

ктронних ресурсів інформаційного обслугову-

вання, які містять широкий спектр типів інформа-

ції, а також кілька каналів для її доставки [17]. 

Тож у нинішніх умовах необхідною умовою 

є переведення в цифровий формат усіх напрямів 

функціонування електронних ресурсів в Україні, 

що становить першочергове завдання державних і 

громадських інституцій. Особливо це стосується 

науки, яка утворює фундамент для економічного, 

культурного й освітнього процесів. Тому вирі-

шенню таких завдань сприяє поява електронних 

ресурсів, що є або похідними оцифрованими ви-

даннями, або незалежними мультимедійними си-

стемами. 

Висновки. У результаті проведеного дослі-

дження можемо відзначити, що систематизація 

форм та методів функціонування електронних ре-

сурсів в Україні наразі є актуальною проблемати-

кою. Електронні ресурси корисні як бібліотекам, 

так і кожному громадянинові, якому бракує дифе-

ренційованої інформації. Розвиток інформаційно-

комунікаційних послуг, доступних сьогодні, вніс 

кардинальні зміни в роботу бібліотеки шляхом си-

стематизації форм і методів функціонування елект-

ронних ресурсів. Отже, одна з найвагоміших ро-

лей у процесі формування єдиного цілісного інфор-

маційного поля та його адаптації до сучасних за-

питів користувачів належить саме бібліотекам, які 

проводять пошук, аналіз, каталогізацію і збере-

ження електронної продукції, забезпечують дос-

туп до електронних ресурсів. А, власне, оптиміза-

ція електронних ресурсів відбувається через упо-

рядкування, структурування і продуктивну орга-

нізацію функціонування в інформаційних систе-

мах, зокрема в електронних бібліотеках. 

Практичне значення проведеного дослі-

дження полягає в тому, що висновки та рекомен-

дації, розроблені та запропоновані в статті, мо-

жуть бути використані для: забезпечення система-

тизації форм і методів функціонування електрон-

них ресурсів в Україні. Перспективними напря-

мами подальших наукових розробок вважаємо ви-

вчення передового зарубіжного досвіду щодо сис-

тематизації форм і методів функціонування елект-

ронних ресурсів. 
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РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА НАУКОВОГО ВИДАННЯ  

ЯК ЧИННИК ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРИНЦИПІВ ПУБЛІКАЦІЙНОЇ ЕТИКИ 
 

Метою статті є визначення базових критеріїв оцінювання відповідності редакційної політики 
наукового видання принципам публікаційної етики та академічної доброчесності. Методологія дослі-

дження ґрунтується на використанні методу контент-аналізу. З його допомогою проаналізовано інформа-
ційне наповнення вебсайтів наукових журналів у галузі соціальних комунікацій, включених до категорії 
«А» Переліку наукових фахових видань України станом на 1 жовтня 2022 року. Дослідження передба-
чає також використання методів узагальнення та групування, за допомогою яких визначено критерії 
оцінки повноти інформаційного представлення редакційної політики щодо публікаційної етики та за-
побігання недоброчесним практикам. Результати. Інформаційне наповнення вебсайтів наукових жу-
рналів свідчить про тематичну близькість, але нетотожність способу декларування редакційної по-
літики щодо публікаційної етики та академічної доброчесності. Акцентування на окремих аспектах 
редакційної політики є виявом формування індивідуального бачення редакційної колегії журналу 
концепції якісного наукового видання в руслі загальноприйнятих міжнародних стандартів. Наукова 
новизна полягає у визначенні інформаційних блоків, що слугують критеріями оцінювання повноти 
інформаційного представлення редакційної політики щодо публікаційної етики та запобігання недо-
брочесним практикам. До них належать: засади публікаційної етики, політика рецензування, полі-
тика протидії недоброчесним практикам. Висновки. Повсюдне поширення на вебсайтах наукових ви-
дань норм публікаційної етики та академічної доброчесності створює єдине інформаційне поле вимог 
до учасників публікаційного процесу. Ідентифіковані критерії повноти інформаційного представлення 
редакційної політики у сфері публікаційної етики визначають орієнтири для розроблення контенту 
вебсайтів нових журналів, а також трансформації та адаптації до сучасних вимог вже наявних ви-
дань. Детальна інформація щодо засад публікаційної етики, політики рецензування та політики про-
тидії недоброчесним практикам сприятиме підвищенню рівня обізнаності та грамотності всіх учасників 
публікаційного процесу: авторів, редакторів, рецензентів та споживачів наукової інформації. 

Ключові слова: науковий журнал, редакційна політика, публікаційна етика, академічна добро-
чесність, вебсайт. 
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EDITORIAL POLICY OF SCIENTIFIC JOURNAL  
AS FACTOR IN ENSURING PRINCIPLES OF PUBLICATION ETHICS 

 

The study aims to determine the essential criteria for assessing the compliance of the editorial policy 
of a scientific journal with the principles of publishing ethics and academic integrity. The research methodology 
uses the content analysis method. By this method, the content of the websites of "A" category scientific 
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journals in social communications from the List of scientific professional editions of Ukraine as of October 1, 
2022, has been analysed. The research also involves the use of methods of generalisation and grouping to 
determine the criteria for assessing the completeness of the information presentation of the editorial policy 
regarding publication ethics and prevention of unethical practices. The information content of the websites of 
scientific journals indicates thematic proximity but not the identity of the way of declaring the editorial policy 
regarding publication ethics and academic integrity. Emphasis on specific aspects of the editorial policy is a 
manifestation of the formation of the individual vision of the journal's editorial board of the concept of a 
quality scientific publication in line with generally accepted international standards. The novelty of the 

obtained results is in the definition of information blocks that serve as criteria for evaluating the completeness 
of the information presentation of the editorial policy regarding publication ethics and the prevention of 
unethical practices. These include the principles of publishing ethics, the review policy, and the policy of 
combating unethical practices. Conclusions. The widespread distribution of norms of publication ethics and 
academic integrity on the websites of scientific publications creates a single information field of requirements 
for participants in the publication process. The identified criteria for the completeness of the information 
presentation of the editorial policy in the field of publishing ethics determine the guidelines for the development 
of the content of the websites of new journals, as well as the transformation and adaptation to the modern 
requirements of already existing editions. The availability of detailed information on the principles of publishing 
ethics, review policy, and counteraction to unethical practices policy will increase the level of awareness and 
literacy of all participants in the publishing process: authors, editors, reviewers, and consumers of scientific 
information. 

Keywords: scientific journal, editorial policy, publishing ethics, academic integrity, website. 
 

Актуальність теми дослідження. Невпинне 

зростання кількості розвідок у сфері регулювання 

процесів публікації наукового контенту свідчить 

про важливість визначеної проблематики для сві-

тової наукової спільноти. Аналіз результатів по-

шуку в базах даних наукових цитувань Scopus та 

Web of Science за запитом «editorial polic*» засвід-

чив індексування 10847 та 1208 документів відпо-

відно станом на 19 листопада 2022 року. Найбільш 

рання публікація в базі Scopus, що висвітлює осно-

вні засади редакційної політики журналу, датована 

1915 роком. Проте до 1970-х років ця тематика не 

становила інтересу для дослідників. Увага науко-

вої спільноти до проблем формулювання та дотри-

мання засад якісної редакційної політики значно ак-

тивізувалася на початку 2000-х. Про це свідчить 

стрімке зростання кількості публікацій цієї тема-

тики в базі Scopus. Загальні тенденції до зрос-

тання кількості досліджень у сфері редакційної 

політики видань спостерігаємо також у базі Web 

of Science (рис. 1).

 

 

 
Рис. 1. Динаміка публікаційної активності щодо проблем редакційної політики 
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Аналіз географії походження наукового кон-

тенту щодо питань редакційної політики журналів 

у Scopus та Web of Science засвідчив абсолютне 

домінування США та Великої Британії. Розподіл 

країн, які очолюють рейтинг за кількістю 

публікацій у Scopus та Web of Science, дещо відрі-

зняється, але в обох базах представлений публіка-

ційним доробком Канади, Франції, Італії, Іспанії, 

Німеччини, Австралії, Бразилії (рис. 2).

 
Рис. 2. 10 країн-лідерів походження контенту з питань редакційної політики 

 

Водночас український контент з питань ре-

дакційної політики становить незначний відсоток 

від загальної кількості публікацій – 0,1% у Scopus 

і 0,5% у Web of Science. Це свідчить про недостатню 

увагу вітчизняної наукової спільноти до проблем 

якості вітчизняної наукової періодики та її інтег-

рації в міжнародний інформаційний простір. Ак-

туалізується необхідність активізації наукових ро-

звідок з питань модернізації концепції редакційної 

політики вітчизняних наукових видань для забез-

печення відповідності міжнародним стандартам 

публікаційної етики та академічної доброчесності.  

Аналіз досліджень і публікацій. В останнє 

десятиліття одним з найефективніших інструмен-

тів боротьби з ерозією громадської довіри до ака-

демічних досліджень було підвищення рівня про-

зорості в рецензуванні та редакційному процесі. 

Загальнодоступність базових принципів і політик 

щодо забезпечення академічної доброчесності ви-

дань є визначальним фактором створення прозо-

рого публікаційного процесу, який запобігає не-

етичним дослідженням, маніпулюванням та іншій 

неправомірній поведінці учасників публікацій-

ного процесу [1]. 

Чіткість декларування редакційної політики 

щодо процесу рецензування та алгоритму відбору 

публікацій повинна бути невід’ємним критерієм 

оцінювання авторитетності наукового видання [2] 

та вимагає комплексного дослідження навіть у 

журналах з високим рейтингом [3]. Зокрема, ви-

значальним компонентом набуття статусу й успіш-

ного розвитку наукового журналу є професіона-

лізм рецензентів та довіра авторів до процесу ре-

цензування [4]. Водночас дослідники вказують на 

етапи публікаційного процесу, які є непрозорим 

аспектом наукового процесу. Дискусійним зали-

шається рецензування щодо внесення редакто-

рами журналу коректив у тексти рецензій, 

рекомендацій рецензентів стосовно цитування їх-

ніх праць, вимоги надання доступу до даних [5].  

Вагомим аспектом забезпечення відповід-

ності наукового видання стандартам публікацій-

ної етики є запобігання неправомірного авторства 

наукових публікацій. У цьому руслі дослідники 

вказують на необхідність системного викорис-

тання редакторами журналів критеріїв авторства 

Міжнародного комітету редакторів медичних 

журналів (ICMJE), таксономію ролей співавторів 

(CRediT) та ORCID [6; 7]. Також дослідники про-

понують детальні рекомендації для редакторів 

щодо запобігання зловживань у сфері міжнарод-

ної колаборації [8]. 

Вагомим чинником посилення кризи акаде-

мічної доброчесності серед наукової періодики є 

використання кількісних підходів до оцінювання 

публікаційної діяльності науковця, що сприяє 

зростанню попиту на «швидкі» публікації в «хи-

жацьких» журналах [9]. На користь зростання кіль-

кості «хижацьких» видань працює також низький 

рівень обізнаності щодо критеріїв та засобів ви-

бору якісних наукових журналів серед авторів на-

укового контенту, які ненавмисно публікуються 

в таких журналах [10]. Більшість статей, опублі-

кованих у хижацьких журналах, заплямовані при-

кладами порушень академічної етики. Водночас 

існує ризик цитування публікацій із хижацьких 

журналів відкритого доступу в легітимній науко-

вій літературі, що призведе до дискредитації но-

вого наукового знання, негативного впливу на дер-

жавну політику та перешкоджання соціальному 

прогресу [11; 12]. Це актуалізує необхідність вста-

новлення ознак ідентифікації журналів-хижаків. 

Зокрема, до потенційних ознак нелегітимності 

журналу дослідники відносять заявлену індекса-

цію в Google Scholar / Scopus / WoS, невідповід-

ний склад редакційної колегії, невідповідний 
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процес рецензування, індексування у фейкових ін-

формаційних ресурсах, повідомлення про фаль-

шиві показники впливовості, надання значення 

Index Copernicus, заявлене членство в COPE [13; 14]. 

Дослідники вказують також на деякі специфічні 

характеристики потенційних нелегітимних ви-

дань, як-от: спотворені зображення та граматичні 

помилки [15]. 

Для тестування якості редакційної політики 

наукового журналу або оскарження претензії щодо 

експертної оцінки та процедур відбору статей усе 

більшого поширення набуває використання «ви-

давничих жал» (publishing stings). Це статті, що 

містять наукову нісенітницею або сфабриковані 

дані, вигаданих авторів та афіляції, штучно створені 

електронні скриньки чи облікові записи ORCID. 

Проте відкритим залишається аспект етичності та-

ких публікацій та недостатність регуляторної ком-

поненти з боку організацій COPE, ICMJE та CSE [16]. 

Одним з інструментів покращення якості 

видавничої діяльності дослідники розглядають 

суворість і стандартизацію редакційної політики 

наукових журналів [17]. Для цього важливо підви-

щити обізнаність серед авторів та редакторів журна-

лів щодо вказівок провідних організацій у сфері 

видавничої етики та академічної доброчесності 

[18; 19]. Ключем до розуміння політик та проце-

дур відбору наукових публікацій може слугувати 

аналіз причин відкликань статей як показника 

розпізнавання помилок у дослідженнях та узго-

дження неправомірної поведінки в наукових видан-

нях. Фактори, що лежать в основі відкликань, мо-

жуть слугувати своєрідним дороговказом для реда-

кторів журналів та авторів у межах дисципліни [20]. 

Для подолання проблеми незадовільної  

реалізації принципів видавничої етики вітчизня-

ним науковим виданням слід докорінно змінити ре-

дакційну політику й активно впроваджувати 

принципи, які визначив Комітет з етики публі-

кацій Committee of Publication Ethics (COPE) [21; 

22]. Саме редакційна колегія наукового журналу 

повинна стояти на сторожі дотримання принципів 

академічної доброчесності [23]. 

Мета дослідження – визначити базові кри-

терії оцінювання відповідності редакційної полі-

тики наукового видання принципам публікаційної 

етики й академічної доброчесності. Завданнями є 

контент-аналіз вебсайтів наукових журналів, ви-

значення інформаційних блоків, які слугують кри-

теріями оцінювання повноти інформаційного пред-

ставлення редакційної політики щодо публікацій-

ної етики та запобігання недоброчесним практи-

кам. Базовим методом дослідження є контент-ана-

ліз. З його допомогою проаналізовано інформа-

ційне наповнення вебсайтів наукових журналів у 

галузі соціальних комунікацій, включених до ка-

тегорії «А» Переліку наукових фахових видань 

України станом на 1 жовтня 2022 року. Дослі-

дження передбачає також використання методів 

узагальнення та групування, за допомогою яких 

визначено критерії оцінки повноти інформацій-

ного представлення редакційної політики щодо 

публікаційної етики та запобігання недоброчес-

ним практикам. 

Виклад основного матеріалу. Соціальні ко-

мунікації в Переліку наукових фахових видань 

України представляють два журнали категорії 

«А»: «Доступ до правосуддя в Східній Європі 

(AJEE)» та «Рукописна та книжкова спадщина Ук-

раїни» (табл. 1).
Таблиця 1 

Основні метадані наукових журналів 
 

Метадані журналу 

Журнали 

«Доступ до правосуддя  

в Східній Європі (AJEE)» 

«Рукописна та книжкова  

спадщина України» 

URL вебсайту https://ajee-journal.com/ http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/node/8 

Галузь науки 
соціальні комунікації; 

юридичні 

історичні; 

соціальні комунікації 

Періодичність виходу 4 рази на рік 1–2 рази на рік 

Тип доступу відкритий доступ відкритий доступ 

Мова виходу англійська українська, англійська, польська 

Бізнес-модель платний безкоштовний 

Індексування Scopus, Web of Science Web of Science 

Індексування вказаних журналів у базах да-

них наукових цитувань Scopus та Web of Science є 

свідченням проходження експертної оцінки. Це дає 

змогу стверджувати про відповідність їхніх редакцій-

них політик вимогам щодо забезпечення дотримання 

публікаційної етики та академічної доброчесності. 

На основі результатів контент-аналізу офіційних 

вебсайтів обраних видань визначимо інформа-

ційні блоки, які слугують критеріями оцінювання 

повноти інформаційного представлення редакцій-

ної політики щодо публікаційної етики та запобі-

гання недоброчесним практикам: засади публіка-

ційної етики; політика рецензування; політика 

протидії недоброчесним практикам. 

Засади публікаційної етики визначаємо як 

сукупність декларацій редакційної колегії жур-

налу для дотримання прозорості та зрозумілості 

публікаційного процесу (табл. 2). 

https://ajee-journal.com/
http://rksu.nbuv.gov.ua/uk/node/8
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Таблиця 2 

Засади публікаційної етики журналу 
 

Інформаційні блоки 

вебсайту 

Зміст інформаційних блоків журналу 

«Доступ до правосуддя  

в Східній Європі (AJEE)» 

«Рукописна та книжкова  

спадщина України» 

Загальний опис 

редакційної 

політики 

рівність, інклюзія та відсутність 

дискримінації; 

підтримання принципів сталого розвитку 

SDG Publishers Compact; 

декларування політики щодо плагіату 

об’єктивність та неупередженість; 

високі вимоги до якості наукових 

досліджень; 

декларування політики щодо плагіату 

Опис етапів 

публікаційного 

процесу 

опис етапів проходження рукопису; 

графік публікації випусків журналу 

опис етапів проходження рукопису; 

терміни проходження рукопису 

Інструкція для 

автора та вимоги до 

публікацій 

вимоги щодо структури, форматування 

та оформлення списку використаних 

джерел; 

вимоги щодо оригінальності та наукової 

новизни представлених результатів; 

права та обов’язки авторів 

етапи підготовки публікацій до друку; 

вимоги щодо структури, форматування 

та оформлення списку використаних 

джерел; 

вимоги щодо оригінальності та наукової 

новизни представлених результатів; 

права та обов’язки авторів 

Політика доступу 

до повних текстів 

статей 

декларування політики відкритого 

доступу; 

тип ліцензії відкритого доступу 

від Creative Commons 

декларування політики відкритого 

доступу; 

тип ліцензії відкритого доступу 

від Creative Commons 

Політика щодо 

авторського права 

декларування політики  

щодо авторського права 

декларування політики щодо авторського 

права 

Політика  

щодо стягнення 

авторського збору 

декларування наявності авторського 

збору за публікацію статті 

декларування відсутності авторського 

збору за публікацію статті 

Політика 

архівування 

декларування способу збереження 

електронних версій статей 

декларування способу збереження 

електронних версій статей 

Посилання  

на політику 

міжнародних 

організацій у сфері 

публікаційної етики 

COPE; 

Elsevier 
COPE  

Політика рецензування висвітлює прин-

ципи експертного відбору наукового контенту до 

опублікування. Декларування політики рецензування 

та її практична реалізація є умовою забезпечення ви-

соких стандартів якості оприлюднення дослі-

джень та сприяння науковому дискурсу (табл. 3).
 

Таблиця 3 

Політика рецензування 
 

Інформаційні блоки 

вебсайту 

Зміст інформаційних блоків журналу 

«Доступ до правосуддя  

в Східній Європі (AJEE)» 

«Рукописна та книжкова  

спадщина України» 

Вид рецензування 

декларування виду рецензування  

залежно від способу забезпечення 

анонімності авторів та рецензентів 

декларування виду рецензування  

залежно від способу забезпечення 

анонімності авторів та рецензентів 

Детальний опис 

процедури 

рецензування 

умови рецензування  

та рекомендації рукописів до друку 

умови первинного відбору рукописів; 

способи забезпечення відповідності 

рукописів задекларованому виду 

рецензування; 

умови рецензування та рекомендації 

рукописів до друку 

Інструкція  

для рецензента 

права та обов’язки рецензента; 

вказівки для рецензента  

щодо забезпечення належного рівня 

процесу рецензування 

права та обов’язки рецензента; 

вказівки для рецензента щодо 

забезпечення належного рівня процесу 

рецензування 
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Політика протидії недоброчесним практикам 

охоплює визначення переліку дій учасників публіка-

ційного процесу, які редакційна колегія журналу ро-

зглядає як порушення принципів публікаційної етики 

та академічної доброчесності, а також перелік захо-

дів, які редакційна колегія вживатиме при виявленні 

вказаних порушень (табл. 4).

Таблиця 4 

Політика протидії недоброчесним практикам 

 

Інформаційні 

блоки вебсайту 

Зміст інформаційних блоків журналу 

«Доступ до правосуддя  

в Східній Європі (AJEE)» 

«Рукописна та книжкова  

спадщина України» 

Перелік 

недоброчесних 

практик учасників 

публікаційного 

процесу 

плагіат; 

багаторазове подання до друку однієї 

публікації; 

конфлікт інтересів при рецензуванні; 

фальсифікація результатів дослідження; 

маніпулювання цитуванням; 

подання помилковий даних 

конфлікт інтересів при рецензуванні; 

плагіат (оприлюднення наукових 

результатів, отриманих іншими особами, 

як результатів власного дослідження; 

дослівне цитування опублікованих текстів 

інших авторів без зазначення авторства; 

використання ілюстративного матеріалу 

без посилання на джерело; використання 

без офіційного дозволу даних і матеріалів, 

правовласники яких забороняють їх 

публікацію без спеціального узгодження); 

самоплагіат (відтворення без посилання 

на джерело інформації власних раніше 

опублікованих текстів); 

компіляція, надмірне цитування без 

належного аналізу джерел інформації, 

якщо обсяг такого текстового запозичення 

не обґрунтований метою та завданнями 

статті; 

некоректні посилання на джерела або 

неповний склад їх бібліографічного опису, 

що перешкоджає їх ідентифікації; 

фальсифікація даних і результатів 

дослідження 

Заходи при 

виявленні 

недоброчесних 

практик 

відхилення рукопису; 

відкликання статті; 

зміна рецензента при виявленні  

конфлікту інтересів 

відхилення рукопису; 

зміна рецензента при виявленні  

конфлікту інтересів 

Додаткові 

причини 

відхилення 

рукописів 

невідповідність формальним вимогам 

до рукописів щодо оформлення 

та тематики; 

низький рівень англійської мови 

невідповідність формальним вимогам 

до рукописів оформлення та тематики; 

відмова враховувати зауваження та 

рекомендації рецензентів 

Інформаційне наповнення вебсайтів аналі-

зованих журналів свідчить про близькість, але не-

тотожність способу декларування редакційної по-

літики щодо публікаційної етики та академічної 

доброчесності. Акцентування на окремих аспек-

тах редакційної політики є виявом формування ін-

дивідуального бачення редакційної колегії жур-

налу концепції якісного наукового видання в руслі 

загальноприйнятих міжнародних стандартів.  

Наукова новизна статті полягає у визна-

ченні інформаційних блоків, що слугують крите-

ріями оцінювання повноти інформаційного пред-

ставлення редакційної політики щодо публікацій-

ної етики та запобігання недоброчесним практи-

кам. До них належать: засади публікаційної етики, 

політика рецензування, політика протидії недобро-

чесним практикам. 

Висновки. Повсюдне поширення на вебсай-

тах наукових видань норм публікаційної етики та 

академічної доброчесності створює єдине інфор-

маційне поле вимог до учасників публікаційного 

процесу. Ідентифіковані критерії повноти інфор-

маційного представлення редакційної політики 

у сфері публікаційної етики визначають орієнтири 

для розроблення контенту вебсайтів нових журна-

лів, а також трансформації та адаптації до сучас-

них вимог вже наявних видань. Детальна інфор-

мація щодо засад публікаційної етики, політики 

рецензування та політики протидії недоброчес-

ним практикам сприятиме підвищенню рівня обі-

знаності та грамотності всіх учасників публіка-

ційного процесу: авторів, редакторів, рецензентів 

та споживачів наукової інформації.
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ФЕЙКОВІ НОВИНИ ЯК НОВІТНІЙ ЗАСІБ МАНІПУЛЯЦІЇ ТА ДЕЗІНФОРМАЦІЇ 
 

Мета статті – охарактеризувати особливості фейкових новин як новітнього засобу пропаганди, 
дезінформації та маніпуляції. Методологія дослідження ґрунтується на міждисциплінарній інтеграції 
методологічного інструментарію низки підходів з урахуванням принципів об’єктивності, системності, 
достовірності тощо. Для аналізу фейкових новин як складноструктурованої комунікативної системи 
використано системний метод; як соціокомунікативного явища в межах соціальних мереж – функціо-
нальний; як новітньої форми чуток – порівняльний. Також в основі методології дослідження – загально-
наукові методи аналізу, синтезу, узагальнення, систематизації. Наукова новизна полягає в удоскона-
ленні наукової концептуалізації поняття фейкових нових як новітнього засобу маніпуляції, дезінформації 
та пропаганди. Висновки. Фейк (від англ. fake – підробка) – це неправдиві новини, вигадані історії з 
метою отримання будь-якої вигоди (фінансової, політичної тощо), достовірність яких забезпечують 
сфабриковані медійні формати: текстове повідомлення, реклама, фото-, відео- або аудіопідробки, 
використання ботів, тролів, які беруть активну участь в обговореннях. До різновиду фейків відно-
ситься відкрите дезінформування, маніпуляції, пропаганда, чутки, меми, альтернативні факти, «ві-
русний» контент, пранкінг, новинна сатира, генератори новин і синтезованого медіаконтенту тощо. 
Найбільшу роль у поширенні фейкової інформації відіграють соціальні мережі. Нині актуалізуються 
питання формування навичок критичного мислення та інформаційної грамотності населення, прове-
дення кампаній з формування стратегії протидії фейковим новинам, щоб запобігти ризику втрати 
довіри до демократії та інтернет-технологій, а також протистояти маніпуляції громадською думкою. 

Ключові слова: фейк, дипфейк, неправдива інформація, соціальні мережі, маніпулювання, інтернет-
комунікація. 
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FAKE NEWS AS THE NEWEST TOOL OF MANIPULATION AND DISINFORMATION 
 

The purpose of the article is to characterise the features of fake news as a new means of propaganda, 
disinformation, and manipulation. The research methodology is based on the interdisciplinary integration of 
methodological tools of a number of approaches, taking into account the principles of objectivity, systematicity, and 
reliability. The system method has been used to analyse fake news as a complex-structured communication system; 
as a socio-communicative phenomenon within social networks – functional; as the newest form of rumor – 
comparative. In addition, the research methodology is based on general scientific methods of analysis, synthesis, 
generalisation, and systematisation. Scientific novelty consists in improving the scientific conceptualisation of the 
concept of fake news as a new means of manipulation, disinformation, and propaganda. Conclusions. Fake is false 
news, invented stories for the purpose of obtaining any benefit (financial, political, or other), the authenticity of 
which is provided by fabricated media formats: text message, advertisement, photo, video or audio fakes, use of 
bots, trolls who actively participate in discussions. Types of fakes include outright misinformation, manipulation, 
propaganda, rumors, memes, alternative facts, "viral" content, pranking, news satire, generators of news, and 
synthesised media content. Social networks play the biggest role in spreading fake information. Currently, the issues 
of forming critical thinking skills and information literacy of the population, conducting campaigns to form a 
strategy against fake news, to prevent the risk of losing trust in democracy and Internet technologies, as well as to 
resist the manipulation of public opinion, are becoming actualised. 

Keywords: fake, deepfake, false information, social networks, manipulation, Internet communication. 
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Актуальність теми дослідження. Загально-

відомо, що зі вступом людства в інформаційну 

епоху значно зросли можливості щодо продуку-

вання неправдивої інформації. Найбільш дієвими 

в цьому вважають сайти соціальних мереж, сайти 

мікроблогів, вікісторінки, онлайн-форуми та он-

лайн-блоги, які нині мають змогу поширювати всі 

види інформації – від конфіденційної, політичної, 

соціальної до випадкової та сенсаційної. В умовах 

бурхливого розвитку інформаційних технологій 

жоден із цих видів інформації не застрахований 

від продукування у своїх межах неправдивого кон-

тенту, серед якого на сьогодні найбільш негативні 

соціально-політичні наслідки, на думку дослідни-

ків, мають різні фейки та дипфейки (deepfakes).  

Такі можливості цифрової комунікації як 

способу поширення дезінформації можуть загро-

жувати цілісності публічної інформації та підви-

щувати рівень її ненадійності через проблему не-

можливості впорядкувати функціонування соціаль-

них мереж, що тісно корелює, зокрема, з фунда-

ментальними правами на свободу слова. Крім 

того, багато користувачів соціальних платформ 

практично мимоволі втягуються в обговорення та 

стають носіями викривленої вірусної інформації, 

через що її кількість почасти перевершує справжню. 

Фактично соціальні мережі стають технологіями 

маніпуляції інформацією та відповідно – громад-

ською думкою. Усі ці чинники актуалізують до-

слідження феномену неправдивої інформації, зок-

рема в контексті соціальних комунікацій, марке-

тингу, покращення зв’язків із громадськістю, а та-

кож соціальних мереж, які найкраще відобража-

ють реальну загрозу фейків і дипфейків у різних 

інформаційних формах, особливо у світлі зни-

ження довіри до новинарного простору. 

Аналіз досліджень і публікацій. У перенаси-

ченому новинами інформаційному просторі, який 

постійно наче рухається від однієї сенсації до ін-

шої, не викликає здивування популярність як се-

ред дослідників, так і пересічних людей таких 

тем, як неправдива інформація, фейкові новини, 

дипфейки та ін.  

Дослідженню фейкових новин, зокрема в 

соціальних мережах, присвячені такі останні пуб-

лікації зарубіжних авторів: С. Ахмед («Хто нена-

вмисно поширює дипфейки? Аналіз ролі політич-

них інтересів, когнітивних здібностей і розміру 

соціальної мережі») [4], С. Коул («Новий метод 

deepfake може вкласти слова в рот будь-кому») 

[5], О. О. Дуродолу, К. Чисіта, Т. В. Дубе («Згла-

джування кривої поширення фейкових новин в 

епоху інфодемії») [6], М. Д. Моліна, С. С. Сундар, 

Т. Ле, Д. Лі («Фейкові новини» – це не просто хибна 

інформація: тлумачення поняття та систематиза-

ція онлайн-контенту») [11], В. Найт («OpenAI, що 

пише переконливу прозу, ризикує масово вироб-

ляти фейкові новини») [10] та ін. 

Серед українських дослідників питанням 

неправдивої інформації, зокрема фейкам, присвя-

чені публікації І. Вільчинської [1], М. Кіци [2], 

І. Мудрої [3] та ін. Проте, незважаючи на актуаль-

ність, в українській науковій літературі недостат-

ньо досліджень, зосереджених на типології фей-

кових новин, характеристиках дипфейків, належ-

них методах їх виявлення та оцінювання тощо. 

Техніки їх виявлення та знешкодження взагалі не-

достатньо розроблені, проте, можливо, це над-

складне завдання мають вирішувати спеціалісти 

технічних галузей, а в межах нашого дослідження 

зупинимося на загальній характеристиці фейко-

вих новин з акцентуацією на їхній шкідливості як 

засобу маніпуляції. 

Мета статті – охарактеризувати особливості 

фейкових новин як новітнього засобу пропаганди, 

дезінформації та маніпуляції. 

Виклад основного матеріалу. Необмежений 

доступ до використання соціальних мереж і мож-

ливість отримувати своєчасну інформацію з них 

практично про будь-що та будь-коли на сьогодні 

робить їх найбільш популярним засобом інформу-

вання. А технічні можливості соціальних медіатех-

нологій впливають на формування новітніх шля-

хів продукування та поширення інформації. При 

цьому, як констатує І. Вільчинська, з розвитком 

інтернет-технологій соціальні мережі стали спри-

ятливим підґрунтям для поширення неправдивої 

інформації як найбільш активне місце її ретранс-

ляції, продукування та «прописки». «Цьому сприяє 

як їх доступність, популярність та значна аудито-

рія користувачів, так і можливість фактичного 

анонімного користування, коли можна створити 

акаунт неіснуючої людини і так само транслювати 

неіснуючу інформацію» [1]. Тому соціальні медіа 

нині здобули сумну популярність як платформа 

для поширення неправдивої інформації, постправди, 

альтернативних фактів, пропаганди тощо.  

Фейк (від англ. fake – підробка) – це неправ-

диве повідомлення, достовірність якого забезпечу-

ють свідчення т. зв. очевидців, сфабриковані фото 

та відеоматеріали. Відповідно виокремлюють 

фотофейк, відеофейк і фейковий журналістський 

матеріал [3]. 

Відтак фейкову інформацію можуть втри-

мувати різні медійні формати: текстове повідом-

лення, реклама, фото-, відео- або аудіопідробки, 

використання ботів, тролів, які беруть активну 

участь в обговореннях під постами в різних 
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соціальних мережах чи на форумах. До різновиду 

фейків відносять відкрите дезінформування, мані-

пуляцію, пропаганду, плітки, меми, «вірусний» 

контент, пранкінг, новинну сатиру, генератори 

новин, синтезований медіаконтент тощо.  

Залежно від функціонального завдання ук-

раїнські дослідники виокремлюють кілька різно-

видів фейків: сіють паніку; розпалюють ворож-

нечу; поширюють хибні думки, щоб заплутати, 

відволікти від правди; маніпулюють свідомістю; 

рекламують когось або щось; приносять прибуток 

ЗМІ, що його поширює; плямують репутацію; роз-

важають [2]. Зарубіжні дослідники визначили сім 

різних типів онлайн-контенту під назвою «фей-

кові новини» (неправдиві новини, поляризований 

вміст, сатира, спотворення інформації, коментарі, 

переконлива інформація та громадянська журналі-

стика), протиставивши їх справжнім новинам [11].  

І хоча саме слово «фейк» нове, однак фей-

кові новини як ретельно сформульовані вигадані 

історії з метою отримання будь-якої вигоди (фі-

нансової, політичної тощо) існували завжди. Просто 

раніше їх називали «газетною качкою». До тради-

ційних «позатехнологічних» фейків можна віднести 

й чутки. 

Недарма американський соціолог Р. Кнапп 

ще в середині минулого століття в статті «Психо-

логія чуток» наголошував, що, оскільки чутки є 

проєкцією соціальних установок і мотивацій на 

події, то їх потрібно не тільки засуджувати, а й кон-

тролювати. Дослідник систематизував причини та 

наслідки чуток, а також за допомогою аналізу 

публікацій з «Бостонського вісника», журналів 

«Амерікан Мерк’юрі» та «Рідерз дайджест» їх 

класифікував, виділивши три категорії: мрії, вті-

лення бажань; пугала, страхи у вигляді різних іс-

торій; пускова інформація, запущена з метою ви-

кликати певний ефект або прискорити певні про-

цеси в суспільстві [9]. 

Французький соціолог Ж.-Н. Капферер вза-

галі вважає чутками будь-яку інформацію, яка по-

ширюється в суспільстві, але публічно не підтвер-

джується і яку не спростовують офіційні джерела. 

Також дослідник називає чутки найстарішим інтернет-

медіа [8]. 

На схожість чуток і сучасних фейкових но-

вин у соціальних мережах опосередковано вказує 

і американський соціолог Т. Шибутані, який за-

значає, що чутки завжди мають колективне похо-

дження. І навіть коли вони формуються цілеспря-

мовано, а не спонтанно, у їхньому поширенні бере 

учать велика кількість людей. Люди не просто 

слугують ретрансляторами вигаданої інформації, 

а й додають до неї свої нюанси, уточнюють деталі, 

прикрашають емоційними подробицями тощо [13]. 

Так чутки стають не лише інформаційним пові-

домленням, а й насамперед утримують своєрідні 

суб’єктивні тлумачення та навіть обростають по-

дробицями на кшталт коментарів у соціальних ме-

режах під тим чи іншим постом. Отже, на чутки 

можна подивитися під іншим кутом зору і навіть 

побачити в них ознаки таких популярних «учас-

ників» маніпулятивних мережевих технологій, як 

боти, тролі й под. 

Ознаками чуток, як і будь-яких фейкових 

новин є виражена упередженість, «переконливий» 

стиль, сатиричний тон викладу, яскравий, прово-

каційний – «клікбейтний» – заголовок, гіперболі-

зація у викладі, колажі та «перетворенні» зобра-

ження, відео як ілюстрація до змісту тощо [11]. 

Дипфейк (від deep learning – глибоке на-

вчання нейромереж та fake – підробка) – це «гли-

бокий фейк», нова технологія та форма онлайн-

дезінформації. Вона змушує глядача фактично 

«не вірити власним очам», оскільки вигадана 

відеокартинка є дуже переконливою.  

Для створення дипфейку спеціальний алго-

ритм об'єднує кілька фотографій зображення лю-

дини, яка рухається, з різними емоціями на об-

личчі. Новітні програми машинного навчання 

аналізують знімки й швидко починають орієнту-

ватися в тому, як може рухатися конкретна лю-

дина, щоб здаватися максимально правдивою. Так 

за допомогою технології штучного інтелекту можна 

стати будь-ким або перетворити когось на будь-

кого. Такі фальсифіковані відеоролики вперше 

виникли у 2017 р.  

Китайські розробники штучного інтелекту 

розвинули метод створення дипфейків на основі 

аудіозапису, коли за основу беруть аудіозапис од-

нієї людини, який поєднують з фото або відео ін-

шої людини. У результаті синтезується реалістич-

ний фейковий контент – відеозапис людини, яка 

нібито розмовляє [5]. У глядача навіть не виникає 

думки, що це підробка. Прикметно, що саме в Ки-

таї із січня 2020 р. діє кримінальний закон, який 

забороняє публікацію дипфейків без спеціальної 

помітки [12].  

Команда дослідницького інституту OpenAI 

в Сан-Франциско розробила мовний алгоритм за-

гального призначення, навчений на великій кіль-

кості тексту з інтернету, який уміє перекладати 

текст, відповідати на запитання та виконувати 

інші корисні завдання, наприклад вигадувати іс-

торії та створювати реалістичні фейкові новини 

на будь-яку задану тему. І хоча алгоритм OpenAI 

не завжди переконливий для вибагливого читача, 

він може мати корисне застосування для узагаль-

нення тексту або покращення навичок спілку-

вання чат-ботів. Водночас розробники кажуть, що 
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невдовзі програма зможе створювати ще більш 

переконливі фейкові історії, фальшиві твіти, дво-

значні коментарі. Примітно, що цю програму та-

кож можна буде використовувати автоматично 

для дезінформації чи пропаганди в межах певних 

демографічних груп або навіть окремих людей [10]. 

Можна тільки уявити масштаби маніпуляції 

за допомогою подібних програм, оскільки, на 

жаль, результати досліджень свідчать, що люди не 

лише з низьким рівнем когнітивних здібностей, а 

й з усталеними інтересами здебільшого ненавмисно, 

але також діляться дипфейками. Навіть, навпаки, 

імовірність того, що політично зацікавлені грома-

дяни ділитимуться дипфейками у великих соціа-

льних мережах, зростає [1]. «Так інформація та її 

продукування, а також інформаційно-комунікативні 

технології стають не лише засобом маніпулю-

вання свідомістю, а й матрицею для її конструю-

вання» [1].  

Тож оскільки на сьогодні технології соціаль-

них мереж використовують для обміну інформа-

цією і вони стають підґрунтям для поширення 

фейків і дипфейків, максимально важливими є ін-

дикатори достовірності інформації, які можуть 

бути унікальними для кожної соціальної мережі, 

зокрема, це стосується самої інформації та її вироб-

ника. З’ясувати місцеперебування розробників 

фейкових новин – це надто складне завдання, 

оскільки інформація може бути виготовлена в 

будь-якому географічному місці. Тому фактично 

вся концепція новин на сьогодні має ґрунтуватися 

на можливості перевірки їхньої достовірності. 

Недарма добросовісні виробники інформації 

використовують різні підказки, щоб вказати на 

достовірність інформації, якою вони діляться, 

адже це покращує цільову взаємодію з читачами. 

Дослідники наголошують на необхідності 

розробки автоматизованих рішень для виявлення 

«фейкових новин» на основі побудови надійних 

алгоритмів, запроваджуючи таксономію оператив-

них індикаторів у чотирьох доменах: повідом-

лення, джерело, структура та мережа. Усі разом 

вони можуть допомогти усунути неоднозначність 

онлайн-контенту новин [11]. 

На сьогодні існує низка ресурсів, за допомо-

гою яких можна перевірити достовірність інфор-

мації: FotoForensics – сайт, який може зробити 

Error Level Analysis, тобто розібратися, чи була 

фотографія піддана редагуванню; Findexif.com – 

сервіс, на який можна завантажити світлину або 

дати посилання на неї, щоб він визначив, коли було 

зроблено фото, його параметри тощо; Google Maps, 

Geofeedia, Panoramio – сервіс, що повідомляє місце 

розташування зображення з використанням GPS; 

Google Search by Image, TinEye – сервіс пошуку 

оригінальних зображень; JPEGsnoop – комп’юте-

рна програма, яка дає змогу переглянути метадані 

форматів JPEG, AVI, DNG, PDF та ін. 

Зрозуміло, що в кожній країні існують полі-

тичні та / чи урядові сили, які використовують со-

ціальні мережі з метою формування громадської 

думки всередині країни. Так нова комп'ютерно-

опосередкована комунікація стає способом «ве-

дення» політики через її відсутність і водночас 

присутність, а також через ідеї дистанції, мораль-

ної відповідальності та розуміння етики й турботи 

на відстані [7]. Тому виклики, пов’язані з фейко-

вими новинами, нині стають особливо помітними 

в соціальних і політичних дискусіях. У цьому кон-

тексті варто звернути увагу на низку моментів. 

По-перше, численні фейкові новини в ЗМІ та со-

ціальних мережах не просто забруднюють інфор-

маційний потік, а й негативно впливають на всі 

аспекти суспільного устрою. Як наголошують 

дослідники, цифровий відбиток фейкових новин 

на платформах соціальних мереж продовжує за-

лишати незгладимі сліди, які підривають демо-

кратію, відповідальну журналістику та переваги 

цифрових медіа [6].  

Крім того, серед негативних наслідків виді-

ляють проблему впливу фейкових новин на довіру 

населення в контексті психологічної безпеки, адже 

дезінформація може зруйнувати не лише соціально-

економічну та політичну стабільність урядів, а й 

життя окремих людей.  

Саме відповідальні політичні мережеві плат-

форми повинні сприяти позитивним змінам, зок-

рема в емоційному стані громадян, та пропону-

вати цифрові безпечні простори інтернету з ме-

тою не лише впливу, управління, а й захисту на-

селення. Адже громадян, особливо щодо полі-

тики, завжди переслідує дуже специфічна тривога 

з приводу невизначеності: незалежно від того, скільки 

є інформації, для пересічного громадянина вона 

завжди не повна. Недарма такою популярною є 

метафора У. Черчилля: політика – це сутичка буль-

догів під килимом: нічого не видно, тільки час від 

часу з-під килима вивалюється загризений на  

смерть бульдог. 

Перенавантаження інформаційного простору 

фейками й дипфейками може призвести до поси-

леного та постійного страху, тривоги, нервозності, 

побоювань та стану занепокоєння, коли за допо-

могою маніпулювання шкідливою інформацією 

фактично реалізують завдання терору та заляку-

вання населення.  
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При цьому саме завдання розрізнення відверто 

шкідливого й корисного контенту в цих контекс-

тах є складним: адже текст може діяти як стри-

мувальний фактор, бути життєствердним або 

натхненним і сприйматися по-різному. Тому по-

части видається, що соціальні мережі пом'якшу-

ють інформаційний контент за рахунок втрати 

його відповідності реальності.  

Через відсутність спеціального моніторингу 

фейкової інформації та втрату довіри до традицій-

них та / чи урядових ЗМІ фейкові новини стали 

майже екзистенційною проблемою. Тому най-

більш практичним та ефективним методом боротьби 

з ними є формування навичок критичного мис-

лення та інформаційної грамотності населення, 

яка покращує, зокрема, пошук і розуміння інфор-

мації, яку передають різними засобами, а також 

торкається етичних питань її поширення.  

Фейкові новини також стали популярними 

частково через втрату інтересу до традиції та уря-

дових ЗМІ, оскільки люди вважають, що вони за-

звичай підтримують неправдиву інформацію для 

досягнення політичних чи соціальних цілей. 

Тобто, хоча соціальні мережі й полегшують шлях 

до демократії, відкритості інформації, свободи слова 

тощо, саме вони відкривають вікно для необме-

жених можливостей щодо продукування неправ-

дивої інформації з метою маніпулювання громад-

ською думкою. Відтак нині, як ніколи, актуалізу-

ються питання проведення різних кампаній та 

формування стратегії для протидії фейковим но-

винам, щоб запобігти ризику втрати довіри та пе-

реваг інтернет-технологій і демократії як такої. 

Наукова новизна статті полягає в удоскона-

ленні наукової концептуалізації поняття фейко-

вих новин як новітнього засобу маніпуляції, дез-

інформації та пропаганди. 

Висновки. Фейк (від англ. fake – підробка) – 

це неправдиві новини, вигадані історії з метою 

отримання будь-якої вигоди (фінансової, політич-

ної тощо), достовірність яких забезпечують сфаб-

риковані медійні формати: текстове повідомлення, 

реклама, фото-, відео- або аудіопідробки, викори-

стання ботів, тролів, які беруть активну участь в 

обговореннях. До різновиду фейків відносять від-

крите дезінформування, маніпуляцію, пропаганду, 

чутки, меми, альтернативні факти, «вірусний» 

контент, пранкінг, новинну сатиру, генератори 

новин та синтезованого медіаконтенту тощо. Най-

більшу роль у поширенні фейкової інформації ві-

діграють соціальні мережі. Нині актуалізуються 

питання формування навичок критичного мис-

лення та інформаційної грамотності населення, 

проведення кампаній з формування стратегії про-

тидії фейковим новинам, щоб запобігти ризику 

втрати довіри до демократії та інтернет-техноло-

гій, а також протистояти маніпуляції громадсь-

кою думкою. 
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НАУКОВО-ТВОРЧА СПАДЩИНА ПАНТЕЛЕЙМОНА КУЛІША  
В ЦИФРОВИХ ФОНДАХ БІБЛІОТЕК ТА АРХІВІВ УКРАЇНИ 

 

Мета роботи полягає у вивченні діяльності бібліотек та архівів як інститутів соціальної пам`яті 
щодо оцифрування науково-творчої та епістолярної спадщини видатних діячів української культури 
ХІХ століття, зокрема Пантелеймона Куліша, який є найвизначнішим представником «нової української 
інтелігенції», що стояла у витоків українського культурного відродження. Методологія дослідження 
базується на інформаційно-аналітичному методі, принципі об’єктивності, інформаційному та комплекс-
ному підходах. Наукова новизна роботи. Поширення біографічних знань про П. Куліша в сучасній біо-
графістиці та біобібліографії шляхом створення онлайн-виставок за наявними в науковому обігу оцифро-
ваними та розміщеними на вебсайтах архівів і бібліотек України джерелами інформації про життя та 
творчість П. Куліша (книги, видані ще за життя письменника; видання, що вже давно стали бібліог-
рафічними раритетами; примірники журналу «Основа»), визнаними національним культурним над-
банням, а також листування П. Куліша із сучасниками неупереджено розглянуто з погляду наукової 
об’єктивності та популяризації цифрових особових фондів письменника. Висновки. Сучасні перспек-
тивні напрями діяльності бібліотек та архівів України, пов’язані з відтворенням джерел інформації 
про П. Куліша в цифрових форматах за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій в онлайн-
виставках, дають змогу запровадити створений інтегрований інформаційний ресурс до глобального гумані-
тарного простору; зацікавити й залучити до інститутів соціальної пам’яті широке коло користувачів. 

Ключові слова: Пантелеймон Куліш, науково-творча спадщина П. Куліша, епістолярна спадщина 
П. Куліша, Національний архівний фонд України, цифровізація, інтернет. 
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PANTELEIMON KULISH’S SCIENTIFIC AND CREATIVE HERITAGE  
IN DIGITAL FUNDS OF UKRAINIAN LIBRARIES AND ARCHIVES 

 

The purpose of the study is to examine the activity of libraries and archives as social memory institutions 
in digitising process of the scientific, creative, and epistolary heritage of the Ukrainian culture outstanding figures, in 
particular Panteleimon Kulish, who was the most prominent representative of the "new Ukrainian intelligentsia" of 
the 19th century, which stood at the origins of the Ukrainian cultural regeneration. The research methodology has 
been based on the information-analytical method, objectivity principle, informational and complex approaches. 
Scientific novelty. The dissemination of biographical knowledge about P. Kulish in modern biographistical and 
biobibliographical studies through creating online exhibitions based on digitised information sources about the life 
and work of P. Kulish is available in scientific practice and posted on the websites of archives and libraries of Ukraine. 
These include the books published within the writer’s lifetime, publications that have long been considered as 
bibliographic rarities, copies of the “Osnova” (“The Foundation” journal)) recognised as national cultural property, 
as well as P. Kulish's correspondence with contemporaries have been impartially explored from the scientific 
objectivity and Panteleimon Kulish digital personal funds popularisation points of view. Conclusions. Modern 
perspective directions of Ukrainian libraries and archives practice related to the reproduction of information sources 
about P. Kulish in digital formats with the help of informational and communicational technologies in online 
exhibitions enable the implementation of the created integrated information resource into the global humanitarian 
practice space; as well as the captivation of users wide range and their involvement into the social memory institutions. 

Key words: Panteleimon Kulish, P. Kulish’s scientific and creative heritage, P. Kulish’s epistolary 
heritage, National Archival Fund, Ukraine. digitalisation, Internet. 
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Актуальність теми дослідження зумовлена 

зростанням у сучасному українському суспільстві 

інтересу до діячів української науки та культури 

попередніх поколінь, теоретичною і практичною 

потребою узагальнення інтелектуального й духо-

вного досвіду вчених, просвітителів, письменників 

ХІХ століття, серед яких постать Пантелеймона 

Олександровича Куліша посідає чільне місце. 

Науково-творчий доробок П. Куліша (1840–

1890): поеми, оповідання, фольклористичні, етно-

графічні, українознавчі студії, перший українсь-

кий історичний роман «Чорна рада», журнал «Ос-

нова», епістолярна спадщина – є джерелами фор-

мування Національного архівного фонду й ви-

знані національним культурним надбанням. Дже-

рела архівів і бібліотек, будучи носіями соціаль-

ної, колективної та культурної пам’яті, акумулю-

ють у своїх фондах історичний досвід нації. 

Л. Дубровіна, І. Матяш та А. Киридон вва-

жають, що за сучасних умов «бібліотеки та архіви 

як інституції пам’яті <…>, окрім меморіальних 

функцій – зберігання джерел пам’яті, <…> набу-

вають науково-комунікаційних функцій соціокуль-

турної адаптації, інструменту наукового пізнання, 

інтерпретації культурних цінностей минулого і 

транслювання інформації з метою суспільного са-

мопізнання і самовизначення нації, визначають їхню 

виключну роль у формуванні національного мен-

талітету та духовному житті суспільства» [5, 489]. 

З розвитком технічних засобів та інформа-

ційних технологій наприкінці ХХ – на початку 

ХХІ століття оцифрування стало широко застосо-

вуваним способом збереження та відтворення до-

кументної інформації. У своїй діяльності архіви й 

бібліотеки застосовують вебтехнології для ство-

рення цифрових фондів документів задля надання 

користувачам необмеженого доступу до них і за-

безпечення швидкого обміну інформацією в ме-

режі «Інтернет». 

Художні твори, наукові праці, епістолярна 

спадщина й інші документи, пов’язані із життям і 

творчістю П. Куліша, та інформація про нього в 

цифровому форматі широко репрезентовані бібліо-

теками та архівами України.  

Унаслідок збройної агресії рф проти Укра-

їни багатьом бібліотекам і архівам завдано знач-

ної матеріальної шкоди. На часі стала практика 

оцифровування важливих для українського суспіль-

ства документів з фондів бібліотек та архівів, що має 

велике значення для національної інформаційної 

безпеки та збереження національної пам’яті.  

Аналіз досліджень і публікацій. Цифрова 

трансформація, що почалася на межі ХХ та 

ХХІ століть, відкрила нові можливості в діяльно-

сті інститутів соціальної пам`яті – бібліотек та ар-

хівів України. Нині зусиллями працівників архівів 

та бібліотек України вже оцифровано значну час-

тину документів. Створенню цифрових фондів біб-

ліотек та архівів присвячено публікації сучасних до-

слідників різних галузей: архівознавців, бібліотеко-

знавців та фахівців з інформаційних технологій [3; 6]. 

Працю О. Гараніна присвячено виникненню 

нових форм джерел інформації: «…документів в 

(цифровій) формі <…>, документів особового по-

ходження з електронними носіями інформації, 

оцифрованих копій документів, <…> вебсайтів, 

баз даних, які потенційно є джерелами форму-

вання Національного архівного фонду» [3, 86].  

Особливе місце в організації доступу до до-

кументів НАФ, віртуальній інформаційно-комуні-

каційній взаємодії між архівами та споживачами 

ретроспективної інформації належить проєктам з 

оцифровування колекцій архівних документів і 

представлення їх цифрових копій на вебсайтах ар-

хівів та бібліотек. 

Можливості оцифровування архівної інфор-

мації та доступ до неї за допомогою інтернету 

сприяли появі цифрових колекцій, які частково 

репрезентують значні обсяги інформаційних ре-

сурсів державних архівів України, доповнюють й 

урізноманітнюють інформаційне наповнення вебсай-

тів архівних установ [1, 63]. 

Мета роботи полягає у вивченні діяльності 

бібліотек та архівів як інститутів соціальної пам’яті 

щодо оцифрування науково-творчої та епістоляр-

ної спадщини видатних діячів української куль-

тури ХІХ століття, зокрема Пантелеймона Ку-

ліша, який є найвизначнішим представником «но-

вої української інтелігенції», що стояла у витоків 

українського культурного відродження.   

Виклад основного матеріалу. У вивченні іс-

торичних подій, біографій видатних діячів україн-

ського національного відродження ХІХ століття 

важливим є використання інформаційних ресур-

сів НАФ, якому належить особлива роль у збере-

женні культурного надбання, процесі формування 

національної пам’яті, становленні громадянського 

суспільства в нашій державі.  

У квітневому дайджесті новин оцифровування 

державними архівами зазначено: «Серед низки 

суспільно важливих функцій: інформаційної, пі-

знавальної, виховної, комунікативної тощо, архіви 

виконують не менш важливу інтеграційну функцію 

у створенні національного інформаційного ресурсу 

як складового світового інформаційного ресурсу 

для доступу до історичних і сучасних знань» [8]. 

Значні за обсягом цифрові колекції докумен-

тів П. Куліша оприлюднено на вебсайтах бібліотек 

та архівів: Центрального державного архіву-музею 

літератури і мистецтв України (ЦДАМЛМ Укра-

їни), Центрального державного історичного ар-

хіву України, м. Київ (ЦДІАК України), Інституту 
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рукопису Національної бібліотеки України імені 

В.І. Вернадського, Національної бібліотеки Укра-

їни імені Ярослава Мудрого. 

Листування П. Куліша з відомими діячами 

науки та культури розглянуто на основі особових 

фондів М. А. Марковича (ЦДАМЛМ, ф. 243), 

О. Бодянського (ЦДАМЛМ, ф. 90). 

Основне евристичне навантаження, безпере-

чно, припадає на архівні довідники, що становлять 

систему довідкового апарату НАФ і дають змогу 

здійснювати багатоаспектний пошук інформації 

на всіх організаційних рівнях сукупної архівної 

спадщини. Міжархівні довідники (путівники по 

архівах, тематичні путівники, тематичні огляди) 

подають інформацію про документи кількох архі-

вів та НАФ загалом. 

Фонди бібліотек та архівів України забезпе-

чують ретроспективною інформацією потреби ко-

ристувачів щодо популяризації знань у різних га-

лузях науки, освіти й культури, зокрема дослі-

джень науково-творчого доробку Пантелеймона 

Куліша (1840–1896), що триває вже понад 180 років. 

Як соціальний інститут та учасник розвитку 

стратегічних комунікацій бібліотеки відіграють 

важливу роль у формуванні інформаційної взає-

модії на загальнодержавному рівні, розвиваючи 

взаємозв’язки з усіма структурами суспільства. 

Передусім ідеться про інформаційно-комунікатив-

ний супровід усіх суспільно значущих процесів і 

подій, що відбуваються в країні й до яких бібліо-

теки активно долучаються.  

Інтеграція методів технічних і гуманітарних 

наук у створення інтелектуальних цифрових проєк-

тів здійснюється спільними колективами, які уз-

годжують мету, завдання, підходи до структури та 

контенту, визначення набору смислових відносин 

та моделей, методи розкриття інформації та уп-

равління нею. Такі цифрові БД є якісно новим на-

уковим продуктом, інтелектуальною власністю та 

вважаються електронною науковою публікацією 

[4; 5]. 

Сутнісне призначення великих бібліотек, 

особливо наукових, – «поширення знань, вченості, 

корисної інформації, культури, духовності». Тому 

наукову бібліотеку О. Онищенко розглядає як 

«будинок знань» (не просто сховище), а центр син-

тезу та передачі всім охочим науково й соціально 

значущої інформації. І масові заходи в такій біб-

ліотеці «мають наповнюватися науковим змістом, 

підпорядковуватися завданням залучення людей 

до знання, впровадження науки в практику» [9]. 

Яскравим прикладом застосування інфор-

маційно-комунікаційних технологій стали заходи 

(2019) з нагоди 200-річчя від дня народження 

П. Куліша в бібліотеках та архівах України. 

На вебсайті Національної бібліотеки України 

імені Ярослава Мудрого розміщено електронну 

бібліотеку «Культура України». Розділ «Зведений 

каталог оцифрованих видань» репрезентує наяв-

ний у бібліотеці фонд творів П. Куліша та про 

нього в розділі «Персоналії». Колекція «Куліш 

Пантелеймон» представляє документи, присвя-

чені життю і діяльності П. Куліша як українського 

письменника, етнографа, фольклориста, видавця, 

автора першої української фонетичної абетки 

«Граматки» для української мови, що лежить в ос-

нові сучасного українського правопису. Усього 

колекція налічує понад 126 об’єктів.  

Період перебування П. Куліша в Кирило-

Мефодіївському товаристві відображено в доку-

ментах під рубрикою «Кирило-Мефодіївське то-

вариство». У представленій колекції зібрано ви-

дання, що висвітлюють передумови виникнення, 

історію становлення та деякі напрями діяльності 

Кирило-Мефодіївського товариства (усього 121 об’єкт). 

Тут уміщено видання авторства членів Кирило-

Мефодіївського товариства М. Гулака, М. Косто-

марова й О. Марковича, матеріали судової справи 

щодо діяльності КМТ та її учасників.  

Використання мультимедійних технологій 

(гіперпосилань) дає змогу користувачам ознайом-

люватися з документною інформацією не лише за 

формою, а й зa змістом повнотекстових докумен-

тів у форматі pdf. Центральний державний архів-

музей літератури і мистецтва України, наприклад, 

проводить віртуальні виставки, присвячені видат-

ним діячам культури та мистецтва. На них опри-

люднюють як документи архіву, так і твори друку.  

В описі №1 до фонду 884 «Куліш (псевдо-

німи: Хуторянин, Панько Казюка, Данило Юс та 

ін.) Пантелеймон Олександрович (1819–1897) – 

український письменник, історик, фольклорист, 

етнограф, перекладач» знаходиться чимало доку-

ментів, але, на жаль, ще не оцифрованих. 

Центральний державний історичний архів 

України (м. Київ) має у своєму оцифрованому фо-

нді велику кількість документів П. Куліша та до-

кументів, пов’язаних із ним.  

Події біографії П. Куліша яскраво відобра-

жено в цифрових особових фондах. На виставці до 

200-річчя з дня народження П. Куліша представ-

лено низку документів, що зберігаються в ЦДІАК 

України, зокрема документи про навчання П. Ку-

ліша в Новгород-Сіверській гімназії та Київсь-

кому університеті Святого Володимира, його при-

ватні листи до окремих осіб (зокрема листи до 

Т. Шевченка), його звернення до державних уста-

нов щодо дозволу на друк своїх творів, висновки 

цензури про дозвіл або заборону публікацій  

П. Куліша (фото 1, 2). 
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Фото 1. Копія листа П. О. Куліша Т. Р. Рильському з роздумами про шляхи соціально-культурного  

розвитку народу, 1862 р. (ЦДІАК України, ф. 442, оп. 812, спр. 28, арк. 26–27) 

 

 
 

Фото 2. Висновок Головного управління у справах друку, направлений київському окремому цензору  

з іноземної літератури, про заборону друкувати українською мовою твори В. Шекспіра,  

які переклав П. О. Куліш, 1883 р. (ЦДІАК України, ф. 294, оп. 1, спр. 147, арк. 22)  
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Лист П. Куліша до Т. Рильського датований 

1862 роком, а після запровадження російською 

владою в 1863 році обмеження на друк книг укра-

їнською мовою друкарня П. Куліша припинила 

діяльність. Однак письменник налагодив спів-

працю з українськими виданнями в Австро-Угор-

щині, де публікував свою прозу та поезію. 

Розглядаючи проблеми формування і функ-

ціонування архівних комплексів, зокрема науко-

вих, О. Онищенко та Л. Приходько щодо викори-

стання цифровізації для збагачення архівного ре-

сурсу і сервісу в цифровому форматі, наголошу-

ють на тому, що представлено, наприклад, усі ви-

явлені на сьогодні 324 документи про творчість, 

життя і діяльність Тараса Шевченка, навіть про 

шляхи, якими йому довелось подорожувати в Ук-

раїні і за її межами. Подібно будуються й елект-

ронні архіви В. Вернадського, М. Грушевського, 

Б. Патона. Оптимальним О. Онищенко бачить «си-

нергетичний підхід – прагнення об’єднати в кож-

ному випадку ресурсні потужності архівів, бібліотек 

і музеїв, сформувати, так би мовити, атмосферу ар-

хівно-бібліотечно-музейної синергії» [9; 11]. 

Наукова новизна роботи. Поширення біо-

графічних знань про П. Куліша в сучасній біогра-

фістиці та біобібліографії шляхом створення он-

лайн-виставок за наявними в науковому обігу 

оцифрованими та розміщеними на вебсайтах архі-

вів і бібліотек України джерелами інформації про 

життя та творчість П. Куліша (книги, видані ще за 

життя письменника; видання, що вже давно стали 

бібліографічними раритетами; примірники жур-

налу «Основа»), визнаними національним культур-

ним надбанням, а також листування П. Куліша із 

сучасниками неупереджено розглянуто з погляду 

наукової об’єктивності та популяризації цифро-

вих особових фондів Пантелеймона Куліша.  

Висновки. Інформатизація та цифровізація 

архівів і бібліотек потребує розроблення стандар-

тів та форматів роботи з цифровими та оцифрова-

ними документами; забезпечення умов повноцін-

ного функціонування архівної спадщини України – 

Національного архівного фонду (НАФ) на основі 

системного вдосконалення організації, формування, 

збереженості, актуалізації його документальних 

комплексів. 

На жаль, ще залишається неоцифрованою 

велика кількість документів, значна частина фон-

дів різних фондоутворювачів розпорошена по різ-

них архівах та бібліотеках, а питання комплекс-

ного об’єктивного вивчення залишається невирі-

шеним, хоча всі дослідники одностайно сходяться 

на оцінці постаті П. Куліша як історико-культур-

ного явища світового масштабу. 

Сучасні перспективні напрями діяльності 

бібліотек та архівів України, пов’язані з відтво-

ренням джерел інформації про П. Куліша у циф-

рових форматах за допомогою інформаційно-ко-

мунікаційних технологій, уможливлять введення 

створеного інтегрованого інформаційного ресурсу 

до глобального гуманітарного простору. 
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КРИМІНАЛЬНІ СПРАВИ ЧЕХОСЛОВАКІВ – ЖЕРТВ РЕПРЕСІЙ СРСР 
 

Мета роботи – на підставі документів щодо чехословаків, заарештованих радянськими ор-
ганами, страчених або відправлених в ГУЛАГ, простежити їхні долі та проаналізувати доказову базу 
створення «образу злочинців», до яких застосовували покарання без огляду на їхнє походження або 
погляди. Ця праця є спробою аналізу документів, отриманих з українських архівів. Методологія 

дослідження полягає в аналітичному підході до конкретних справ, обраних за окремими періодами 
або типами покарання. Зокрема, це справи Григіра Крутого, страченого 1937 року в Києві, Мікулаша 
Веґа та Хаскела Брюкела, які перейшли кордон до Радянського Союзу на початку Другої світової війни 
та були відправлені в ГУЛАГ, Курта Розенцвайґа, одного з чехословацьких євреїв, перевезених у польське 
місто Нисько, які змушені були перейти кордон до СРСР за командою нацистів, та Володимира Пасі-
чника, заарештованого після закінчення Другої світової війни в Чехословаччині СМЕРШем і примусово пере-
везеного до СРСР. Аналіз спирається головно на тексти архівних документів з увагою до достовірності 
вказаних у них фактів. Наукова новизна роботи полягає в підході до дослідження – орієнтації на зміст до-
кументів та доказову їх частину, яка рідше привертає увагу істориків. У такому контексті справи чехосло-
ваків, жертв радянських репресій, дослідженими не були. Висновки. На підставі здійсненого аналізу вдалося 
простежити не тільки окремі долі, що становлять важливу частину спільної непізнаної історії, але й спосіб 
прийняття рішень радянськими органами, які посилали на смерть невинних людей.  

Ключові слова: репресії в СРСР, чехословаки в ГУЛАГУ, НКВС, виправно-трудові табори, смертна 
кара, перетин кордону, кримінальні справи.  
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The purpose of the article is, on the basis of documents that relate to Czechoslovaks arrested by the Soviet 
authorities, executed, or sent to the Gulag, to trace their fate and analyse the base for creating the “image of a 
criminals”, who was punished despite their origin or views. This work is an attempt to analyse the documents we have, 
obtained from Ukrainian archives. The research methodology is based on an analytical approach to specific cases, 
selected for certain periods or types of punishment. In particular, these are the files of Hryhir Krutyi, executed in 1937 
in Kyiv, Mikuláš Végh and Chaskel Brückel, who crossed the border into the Soviet Union at the beginning of World 
War II and were sent to the Gulag, Kurt Rosenzweig, one of the Czechoslovak Jews transported to Nisko (Poland), 
who were forced to cross the border into the USSR at the command of the Nazis, and Volodymyr Pasichnyk, who was 
arrested after the end of the Second World War in Czechoslovakia by SMERSH and forcibly transported to the USSR. 
The analysis is based mainly on the texts of archival documents with attention to the reliability of the facts stated in 
them. The scientific novelty of the work lies in the approach to research – focusing on the content of documents and 
the evidence part, which rarely attracts the attention of historians. In this context, the files of Czechoslovaks, victims 
of Soviet repression, have not been studied yet. Conclusions. Based on the analysis, it was possible to trace not only 
the individual fates, an important part of the common and unknown history, but also the way of making decisions by 
the Soviet authorities, which sent innocent people to their deaths. 
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Актуальність теми дослідження. Проблема-

тика дослідження репресій чехословаків в СРСР 

стала доступною лише в останні роки, передусім 

завдяки тому, що Україна відкрила свої архіви. Це 

важлива та непізнана частина спільної української 

і чеської історії. Останній рік наочно показав, до 

чого призводить неувага до історичних подій і 

спотворення правди. Тому вважаємо вкрай необ-

хідним і вчасним говорити про жертви репресій в 

СРСР. У цій статті звернемося до аналітичного 

опису фактів і причин немилосердного та неспра-

ведливого знищення людських доль.  

Аналіз досліджень і публікацій. Першим, 

хто серйозно почав досліджувати цю тему в Чехії, 

був Мечіслав Борак із Сілезького університету 

в місті Опава, який видав праці про репресії чехо-

словаків в СРСР1. Його роботу продовжують істо-

рики Інституту дослідження тоталітарних режи-

мів. Вони зняли документальні фільми для Чесь-

кого телебачення, видали науково-популярні книги 

на цю тему2, а також реалізують проєкт з оцифру-

вання архівних справ із фондів України.  

Мета дослідження – на підставі документів 

щодо чехословаків, заарештованих радянськими 

органами, страчених або відправлених в ГУЛАГ, 

простежити їхні долі та проаналізувати доказову 

базу створення «образу злочинців», до яких засто-

совували покарання без огляду на їхнє похо-

дження або погляди. Ця праця є спробою аналізу 

документів, отриманих з українських архівів. 

Виклад основного матеріалу. Документи, 

які отримали історики Інституту дослідження то-

талітарних режимів у 2011–2021 роках з українсь-

ких архівів (обласні державні архіви, архіви СБУ), 

стосуються громадян Чехословаччини, а також 

чехів і словаків за походженням. Документи – це 

слідчі справи, що, зокрема, у 30–50 роках ХХ сто-

ліття, завели на осіб, які незадовго після затри-

мання були страчені або ув’язнені й відправлені у 

ГУЛАГ. Звісно, така ситуація стосувалася не 

лише чехів і словаків, адже вони також, крім ін-

ших, підпадали під жорсткі репресії радянських 

органів. 

Репресованих чехословаків можна поділити 

на п’ять основних груп. Схарактеризуємо їх деталь-

ніше з наведенням конкретних прикладів.  

Перша група є досить різноманітною, оскільки 

вона охоплює різних людей, які або народилися в 

СРСР у чеських сім’ях, або приїхали туди – най-

частіше з благими помислами працювати чи брати 

участь у просвітництві.  

Поруч з історіями людей, які вже вивчили й 

описали чеські історики (наприклад процес над 

чеськими вчителями), зосередимося на не надто 

відомій історії науковця Григіра Крутого. Він на-

родився у 1898 році в Перемишлі в чеській сім’ї. 

Навчався в Брно, здобув освіту як хімік. Переїхав 

до Радянського Союзу, де працював у хімічних ла-

бораторіях, викладав в університетах (був доцен-

том). Незадовго до арешту проживав у Кремен-

чуку. Інші подробиці його біографії, вказані в ма-

теріалах справи, видаються досить сумнівними, 

оскільки радянські органи, які його заарештували 

13 серпня 1937 року, вимагали, вочевидь, неправ-

дивих зізнань. За словами Г. Крутого, ще в Чехо-

словаччині він багато спілкувався з українськими 

емігрантами, які на той час нібито поверталися 

додому з метою боротьби з радянською владою. 

У 1926 році за допомогою свого брата Степана 

виїхав до СРСР разом із 114 українцями-емігран-

тами.  

Немає сенсу зосереджуватися на тому, що 

вказане в записах декількох допитів. Прикметно 

інше: як легко було радянській владі звинуватити 

будь-яку особу, що хоч якийсь час перебувала за 

кордоном. Цю можливість вона використовувала 

протягом декількох десятиліть. Показовим також 

є початок обвинувального висновку, який за своїм 

змістом і риторикою мало чим відрізняється від 

того, із чим Україна стикається зараз3: «Управле-

нием Государственной Безопасности НКВД УССР 

вскрыта и ликвидирована антисоветская украинс-

кая националистическая террористическая орга-

низация (…), ставившая своей главной задачей 

насильственное свержение советской власти на 

Украине и установление фашистского строя» [3, 

85]. Нещастям Крутого було те, що він був притяг-

нутий до відповідальності у 1937 році, коли засто-

сували смертну кару. Через два місяці після арешту, 

24 жовтня 1937 року, його засудили до розстрілу. 

Вирок виконали в Києві наступного дня. Григір 

Крутий був реабілітований у 1994 році за заявою 

прокурора міста Києва. 

До другої групи належать люди, які перехо-

дили радянський кордон і відразу після його пере-

тину були заарештовані. Спочатку їх тримали у 

в’язницях в Україні, а потім відправляли в 

ГУЛАГ. Це вже період Другої світової війни, коли 

покарання «ворогів СРСР» здійснювали у вигляді 

примусових робіт у виправно-трудових таборах. 

«Вороги СРСР» беремо в лапки, оскільки на цей 

час більшість біженців уважали Радянський Союз 

місцем порятунку. Вони тікали від нацизму (це 

були головно особи єврейського походження, але 

не тільки).  

Прикладом особистості, історію якої нам 

вдалося прослідкувати до кінця, є Мікулаш Веґ, 

єврейський юнак зі східнословацького міста Ко-

шице. Він народився у 1920 році в небагатій єв-

рейській сім’ї. Мав на рік молодшого брата Лю-

девіта (1921–2016), якому вдалося пережити 

війну, ховаючись в укритті в Будапешті. Батьки 
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загинули в концтаборі Аушвіц. Як пізніше вважав 

Людевіт, Мікулаш вирушив в СРСР під впливом 

радянської пропаганди, з якою ознайомився, бу-

дучи студентом технічного університету в Брно. 

Більше того, у родини Веґ були родичі, які переї-

хали до СРСР під час економічної кризи у 30-х ро-

ках. Від них сім’я Веґів отримувала листівки, у 

яких із захопленням була описана радянська «ре-

альність». Ніхто тоді й не підозрював (і навіть  

не міг уявити), що все це брехня. 

Ішов Мікулаш через Карпатські гори пішки. 

26 вересня 1940 року за 300 метрів від кордону на 

радянській території – у районі міста Сколе – був 

затриманий. Згодом його перевезли у в’язницю до 

Стрия. Після річного перебування в українських 

в’язницях його етапували на Північний Урал: до 

міста Солікамськ, де знаходився центр табору 

Усольлаг. Там у жахливих умовах, у місцевому 

КОЛПі (скорочення від «комендантский лагер-

ный пункт»), який було розміщено в колишньому 

православному монастирі, він у віці 22 роки помер.  

Хоча доля Мікулаша не є винятковою, знач-

ний вплив на рішення органів мав, вочевидь, той 

факт, що його родичі проживали в СРСР (Міку-

лаш був як «соціально-небезпечний елемент» за-

суджений до п’яти років ув’язнення, що було до-

сить суворим покаранням за простий перетин кор-

дону). Його справа, крім іншого, складається з до-

питів його родичів, а також різних офіційних за-

питів щодо їх пошуку. Зокрема, органи шукали 

тітку Шарлоту Браунштейн і її чоловіка Йосефа 

Клейна, які проживали в місті Людиново (тоді Ор-

ловська, зараз Калузька область), й отримали таку 

відповідь: «Клейн и его жена нами разра-

батываются по линии III отд. УГБ, допросить их 

сейчас о задержанном Вами Вег Н.Ш. мы не 

имеем возможности по оперативным соображе-

ниям. Просим Вас при допросе Вег Н.Ш. учесть 

наше сообщение и попытаться получить от него 

показания на Клейн и Браунштейн о их ШП4 дея-

тельности в СССР» [2, 59]. Реабілітував Мікулаша 

Веґа Закарпатський обласний суд у 1991 році.  

Третя група значною мірою подібна до дру-

гої, оскільки й тут ідеться про перетин держав-

ного кордону. Однак це були мешканці Підкар-

патської Русі, на здійснення переходу кордону 

яких мало вплив не тільки сильне бажання вряту-

ватися від нацизму. Жителі Закарпаття іноді опи-

нялися в сусідній державі випадково, позаяк відстань 

до Радянського Союзу (сьогочасних Івано-Фран-

ківської та Львівської областей) була не такою ве-

ликою.  

Одним із таких людей був Хаскел Брюкел – 

мешканець міста Ясіня, єврейського похо-

дження. Народився у 1905 році. Мав дружину 

Регіну та п’ятьох дітей, наймолодшому було 

сім місяців. У 1926–1928 роках Брюкел служив 

у чехословацькій армії в місті Шумперк. Був тор-

говцем деревом. Радянські прикордонники затри-

мали його 5 січня 1941 о 6:50 приблизно за 

800 метрів від кордону, на території села Яблу-

ниця. За його словами, він перейшов кордон, щоб 

знайти в СРСР роботу, незадовго після нього 

сюди мала перебратися і його сім’я.  

Однак багато обставин і самі його свідчення 

здаються щонайменше сумнівними: він ішов сам, 

без провідника, узимку. Дорогою нібито заблукав, 

на дві доби його затримали угорські солдати. 

«Дали кушать, кормили хорошо, находился я все 

время вместе с солдатами. А потом 5 января 1941 

утром между 3 и 4 часов5 отвели 3 солдата на гра-

ницу, показали дорогу, где лучше перейти гра-

ницу» [1, 18]. Звичайно ж, радянські органи по-

чали підозрювати Хаскела в тому, що він отримав 

завдання від угорців і з цими завданнями ішов до 

своїх родичів, які мешкали в Микуличині, а також 

у Надвірній і Коломиї (на радянській території). 

Через необґрунтовані здогади, які в разі наявності 

сім’ї в СРСР автоматично виникали в НКВС, Брю-

кел був засуджений до п’яти років виправно-тру-

дових таборів. Його спочатку тримали у в’язниці 

в Станіславові (Івано-Франківськ), потім етапу-

вали до Північно-Східного ВТТ (Севвостлаг) на 

Колимі. Подальша доля його не відома. Реабіліто-

ваний був у 1992 році Закарпатським обласним 

судом. Історія Брюкела, як випливає з матеріалів 

справи, викликає досить багато питань. Проте 

вона точно показує одне: проста подорож у неда-

лекі гори привела людину (і не тільки її) у жахливу 

систему Радянського Союзу, яка відразу закинула 

її за тисячі кілометрів від місця проживання.  

Четверту групу можна вважати найбільш 

однорідною, оскільки в ній ідеться приблизно про 

400 євреїв, доля яких пов’язана з нацистським та-

бором у Нисько над Сяном (Польща). Для його 

побудови німці зібрали в жовтні 1939 року євреїв-

чоловіків з міста Острава та його околиць (а також 

із Катовіце й Відня); це вважають першим перемі-

щенням і використанням праці євреїв в історії Го-

локосту. Проте незадовго після початку нацисти 

вирішили зупинити будівництво табору й вигнати 

в’язнів до кордону (демаркаційної лінії) з СРСР 

під погрозою розстрілу. Переходили вони кордон 

групами від 5 до 100 осіб, радянські прикордон-

ники пропустили їх. Більшість із цих людей діста-

лися до Львова, де вони оселилися, деякі навіть 

працювали. Лише через пів року, у червні та липні 

1940 року, радянські органи «прокинулися» та ус-

відомили, що на території держави перебуває значна 

кількість осіб, яких можна звинуватити в нелегаль-

ному перетині кордону та перебуванні в СРСР без 

належних документів.  

Усі ці євреї, які прийшли до Радянського 

Союзу за командою нацистів, згодом опинилися 
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в ГУЛАГу. У сталінському концтаборі, на відміну 

від гітлерівського, вони, однак, мали (хоча й неве-

лику) можливість вижити: 3 січня 1942 було ого-

лошено амністію для громадян Чехословаччини, і 

частина з тих, у кого було більш м’яке покарання, 

виїхала до міста Бузулук, де формувалася чехо-

словацька військова частина, що брала участь 

у визволенні Чехословаччини. Таким чином деякі 

із цих в’язнів могли повернутися на батьківщину 

(див. дет.: [10]).  

Розглянемо ще одну нетипову долю Курта 

Розензцвайґа, якому під час депортації до Ниська 

було 16 років. Він народився в 1923 році в Тешині. 

Після арешту НКВС у 1940 році його етапували 

до Біломорсько-Балтійського табору, у 1941 – до 

Каргопольлагу Архангельської області, де ви-

знали його часткову інвалідність. Відпустили на 

волю в червні 1944 року. Розенцвайґ оселився в 

Бугульмі в Татарстані, а в 1947 році отримав радян-

ське громадянство. Його чеська сім’я загинула в 

Аушвіцу. У 1950 році Міністерство державної 

безпеки Татарської АРСР направило до Москви 

запит з проханням надіслати документи щодо Ро-

зенцвайґа, оскільки його підозрювали в «причаст-

ности к иноразведорганам» [5, 14]. Але врешті Ро-

зенцвайґ дожив до своєї реабілітації – у листопаді 

1988 року він сам звернувся до української проку-

ратури. Львівський обласний суд задовольнив 

його клопотання в січні 1989 року. У документах 

його справи вражає те, що стосовно НКВС (мож-

ливо, це було пов’язано з його віком) Розенцвайґ 

поводився, вочевидь, сміливіше за тих, хто був за-

триманий разом із ним. На питання, чи визнає він 

свою вину, Курт відповів: «Виновным себя признаю, 

что жил без паспорта, но я его получить не мог 

потому, что как беженец я зарегистрировался для 

возвращения домой» [5, 8]. За іронією долі, радян-

ські органи, які відмовились видати проїзні доку-

менти біженцеві, врятували його життя. Як пізніше 

з’ясувалося, повернутися хлопцеві вже було нікуди.  

Остання група, яка нас цікавить, – це особи, 

які потрапили до ГУЛАГу після Другої світової 

війни. Тут ідеться, зокрема, про представників 

т.зв. білої еміграції. Те, що вони довгі роки про-

живали в Чехословаччині, де їм вдалося побуду-

вати нове життя, зовсім не означало, що радянська 

влада про них забула. Під час визволення від нім-

ців разом із Червоною армією йшла військова 

контррозвідка СМЕРШ. Вона відшукувала цих 

людей, затримувала їх і перевозила до СРСР. Там 

ухвалювали судові рішення про ув’язнення. 

Слід сказати, що, за наявними в нас матері-

алами, у цей період слідство формально відрізня-

лося від того, як його вели під час війни. Це були 

конкретно визначені жертви, «провина» яких була 

відома заздалегідь. Відбувалися судові засідання. 

Однак усе це була лише формальна частина про-

цедури: що б підсудний не говорив, рішення було 

вже ухвалене. 

Одним із таких людей був Володимир Пасіч-

ник. Він народився у 1897 році в Києві. Служив 

у царській армії, а в 1919–1920 роках вступив до 

Армії Української Народної Республіки («Армії 

Петлюри»). Згодом емігрував до Польщі, у 

1924 році переїхав до Чехословаччини. Там жили 

і його два брати (брат Теофіл був у 1945 році та-

кож затриманий СМЕРШем). Спочатку Володи-

мир навчався в Українській господарській акаде-

мії в Подєбрадах, пізніше – у Технічному універ-

ситеті в Празі. Став інженером-гідротехніком, 

працював на високій посаді в Чеському земському 

управлінні. Затримали його 26 травня 1945 року й 

звинуватили в тому, що він був членом організації 

«Українська громада», яка, на думку слідства, ста-

вила «своей целью насильственное отторжение от 

СССР Советской Украины и восстановление там 

буржуазно-националистического государства» [4, 

19]. Іншою, заздалегідь сформульованою прови-

ною Пасічника була участь в армії УНР. Хоча він 

пізніше при допитах намагався виправдатися («Я 

должен заявить следствию, что в петлюровскую 

армию я был мобилизован насильно» [4, 21] – до-

пит від 14 червня 1945 року), це йому не допо-

могло. Суд виніс вирок, за яким Пасічник був за-

суджений до позбавлення волі у ВТТ терміном на 

10 років. Помер він у 1946 або 1947 році у Львові. 

Рішення про реабілітацію було видано 1991 року. 

Наукова новизна роботи полягає в підході 

до дослідження – орієнтації на зміст документів та 

доказову їх частину, яка рідше привертає увагу іс-

ториків. У такому контексті справи чехословаків, 

жертв радянських репресій, дослідженими не були.  

Висновки. З опрацьованих матеріалів можна 

дізнатися не тільки про долі людей, які з різних 

причин і в різні часи постраждали від радянського 

режиму. Читаючи документи, усвідомлюємо, що 

система цілими десятиліттями посилала на смерть 

людей безпідставно та безжально. Жодного складу 

злочину або доказів не було, підстави для звину-

вачень були вигадані, лише аби створити в уяві 

якомога більше ворогів і в такий спосіб поповнити 

робочою силою радянські концтабори. З опису іс-

торій чехословаків також бачимо, що національ-

ність «ворогів», їхнє ставлення до СРСР, життєва 

ситуація при цьому не мали жодного суттєвого 

значення. 
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Примітки 
 

1 Список робіт Мечіслава Борака наведено тут: https://www.mecislavborak.cz/publikace/tematicka-
bibliografie.html#iii. 

2 Зокрема, це три томи книги Čechoslováci v gulagu («Чехословаки в ГУЛАГу»), однойменний 
фільм та сайт. Також існує проєкт gulag.cz, який базується на практичних дослідженнях, наприклад 
безпосередньо на місцях колишніх радянських таборів. 

3 Тут і далі ми цитуємо документи мовою оригіналу. Переважна більшість документів, які ми проана-
лізували, написана російською мовою, яку за радянських часів офіційно вважали мовою діловодства.  

4 ШП – скорочення, що означає «шпигунський». 
5 Усі тексти документів цитуємо зі збереженням тексту оригіналу, зокрема й з помилками. 
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МОДЕРНІЗАЦІЯ РЕЖИМУ ВИНЯТКІВ ТА ОБМЕЖЕНЬ З АВТОРСЬКОГО ПРАВА ЄС  

ДЛЯ ЦИФРОВОЇ ТА ТРАНСКОРДОННОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Мета статті – розкрити обов’язковий освітній виняток ст. 5 Директиви ЄС про авторське 

право на єдиному цифровому ринку (Директива DSM), що дає змогу викладачам і здобувачам у формальному 

освітньому середовищі використовувати в цифровому вигляді матеріали, захищені авторським пра-

вом, без необхідності попередньо отримувати дозвіл у власників авторських прав. Методологія до-

слідження. Для досягнення поставленої мети застосовано комплекс загальнонаукових методів до-

слідження: теоретичні (аналіз, узагальнення, синтез) та емпіричні (огляд електронних джерел, ви-

вчення результатів діяльності). Наукова новизна. Констатовано, що обов’язковий виняток для 

освіти, передбачений ст. 5 Директиви DSM, вирішить деякі проблеми, з якими стикаються викла-

дачі та студенти в ЄС, та дасть можливість використовувати в цифровій формі твори, що охо-

роняються авторським правом, в освітніх цілях при дотриманні певних встановлених умов (органі-

зований навчальний процес та захищена електронна мережа). Виявлено недоліки деяких положень 

ст. 5 Директиви DSM. Зокрема, вони можуть змусити школи та інші заклади освіти укладати лі-

цензійні угоди й виплачувати винагороду авторам та іншим правовласникам (наприклад видавцям) 

за використання творів авторського права в навчальних аудиторіях. Такі ліцензії ляжуть значним 

фінансовим тягарем на державні та приватні заклади освіти й змусять їх вести переговори з ор-

ганізаціями колективного управління. Відзначено, що виняток для освіти повинен поширюватися на 

всю некомерційну педагогічну діяльність викладачів і студентів як частину навчального процесу, 

який може відбуватися в різних середовищах (цифрових і нецифрових), а також різних формах (ви-

користання творів повністю або частково, в оригінальному, перекладеному чи зміненому вигляді). 

Підкреслено, що виняток також має поширюватись на інші суб’єкти, які здійснюють некомерційну 

педагогічну діяльність (бібліотеки, музеї, науково-дослідні установи, постачальники послуг диста-

нційного навчання тощо). Висновки. Ст. 5 Директиви DSM вперше створює основу для цифрового 

використання творів, що охороняються авторським правом, у педагогічній діяльності під відпові-

дальність закладу освіти. Держави-члени ЄС можуть уникнути запровадження винятку, коли пра-

вовласники (наприклад видавці) пропонують закладам освіти легкодоступні, але платні ліцензії. 

Крім того, держави-члени ЄС, як і раніше, можуть надавати правовласникам справедливу компе-

нсацію за цифрове використання їх творів. Для гармонізації в транскордонному контексті Дирек-

тива DSM запроваджує принципи, відповідно до яких санкціоновані дії щодо цього винятку мають 

місце лише в державі-члені ЄС, де знаходиться відповідний заклад освіти. 

Ключові слова: авторське право ЄС, винятки та обмеження, освіта й викладання, заклад 

освіти, освітній виняток, бібліотека. 
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MODERNISATION OF THE EU COPYRIGHT EXCEPTIONS AND LIMITATIONS 

REGIME FOR DIGITAL AND CROSS-BORDER TEACHING ACTIVITIES 

 

The purpose of the article is to reveal the mandatory educational exception of Art. 5 of the EU Copyright 

Directive in the Digital Single Market (DSM Directive), which allows teachers and students in a formal 

educational environment to use copyrighted material digitally without the need to obtain permission from 

copyright owners first. Research methodology. To achieve the goal, a complex of general scientific approaches 

was used – theoretical (analysis, generalisation, synthesis) and empirical (review of electronic sources, study 

of activity results) research methods. Scientific novelty. It was established that the mandatory exception for 

education provided for in Art. 5 of the DSM Directive will solve some of the problems faced by teachers and 

students in the EU and will allow the digital use of copyrighted works for educational purposes, subject to 

certain established conditions. The article reveals the shortcomings of some provisions of Art. 5 of the DSM 

Directive. In particular, they can force schools and other educational institutions to enter into licensing 

agreements and pay royalties to authors and other rights holders for the use of copyrighted works in the 

classroom. Such licenses would place a significant financial burden on public and private educational 

institutions and force them to negotiate with collective management organisations. It was noted that the 

exception for education should extend to all non-commercial pedagogical activities of teachers and students 

as part of the educational process, which can take place in various environments and forms. It is emphasised 

that the exception should also apply to other entities that carry out non-commercial pedagogical activities 

(libraries, museums, research institutions, distance learning service providers, and others). Conclusions. Art. 

5 of the DSM Directive for the first time creates a basis for the digital use of works protected by copyright in 

pedagogical activities under the responsibility of an educational institution. EU Member States can avoid 

introducing an exception where rights holders (eg publishers) offer easily accessible but paid licenses to 

educational institutions. In addition, EU Member States may provide fair compensation to rights holders for 

the digital use of their works. For harmonisation in a cross-border context, the DSM Directive introduces the 

principles that authorised action on this exemption takes place only in the EU Member State where the 

respective institution is located. 

Keywords: EU copyright, exceptions and limitations, education and teaching, educational institution, 

educational exception, library. 

 

Актуальність теми дослідження. Освіта є одним 

з основних прав людини, що забезпечують ст. 26 (1) 

Загальної декларації прав людини [6] та ст. 13 Між-

народного пакту про економічні, соціальні та куль-

турні права [5]. У європейських країнах право на 

освіту визнано Європейською конвенцією з прав 

людини [2]. У державах-членах Європейського 

Союзу (ЄС) освіту визнано конституційним пра-

вом громадян. Закони про авторське право не по-

винні перешкоджати здійсненню цього права. До-

говір Всесвітньої організації інтелектуальної влас-

ності з авторського права (1996) визнає за необхід-

ність «збереження балансу між правами авторів та 

інтересами широкої публіки, особливо у сфері 

освіти, наукових досліджень і до доступу до інфор-

мації, як відображено в Бернській конвенції» [1]. 

Найкращий спосіб досягти належного балансу 

інтересів – це прийняти винятки чи обмеження з 

авторського права з освітньою метою. У системі 

авторського права винятки та обмеження викону-

ють вирішальну функцію балансу. Вони забезпе-

чують узгодженість законів про авторське право 

та суміжні права з фундаментальними конститу-

ційними нормами, включаючи свободу інформації 

та самовираження, доступ до інформації і право 

на освіту. У цьому контексті можна вітати зусилля 

європейського законодавчого органу щодо розши-

рення та оновлення наявного режиму для просу-

вання транскордонного використання творів та ін-

ших об’єктів авторського права й забезпечення 

ефективного функціонування освітньої системи в 

сучасному технологічному середовищі.  

Мета дослідження – розкрити обов’язковий 

освітній виняток ст. 5 Директиви ЄС про автор-

ське право на єдиному цифровому ринку, що дає 

змогу викладачам і студентам (учням) у формаль-

ному освітньому середовищі використовувати 

в цифровому вигляді (наприклад сканування, 
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завантаження) потокову передачу матеріалів, за-

хищених авторським правом (наприклад зобра-

жень, тексту, відео), без необхідності попередньо 

отримувати дозвіл у власників авторських прав. 

Виклад основного матеріалу. У ст. 5 Дире-

ктиви ЄС про авторське право на єдиному ци-

фровому ринку (Директива DSM), ухваленої у 

2019 р., було здійснено спробу модернізувати ре-

жим винятків та обмежень з авторського права, 

пов’язаних з педагогічною діяльністю [4]. Мета – 

підвищити гнучкість дозволеного використання 

творів, що охороняються авторським правом, на 

користь закладів освіти щодо їх цифрового та транс-

кордонного навчання. Нагальну необхідність такої 

законодавчої ініціативи було підтверджено спала-

хом пандемії COVID-19, який миттєво перемістив 

навчальне середовище на онлайн-платформи.  

Ця стаття стосується використання цифро-

вого контенту, захищеного авторським правом, 

такого як, зокрема, книги, журнали, зображення, 

музика, аудіовізуальні твори, а також бази даних, 

захищені правами sui generis (право особливого 

роду). Проте ст. 5(1) Директиви DSM дозволяє 

«цифрове використання творів та інших об’єктів 

з  єдиною метою ілюстрації для навчання». Це 

включає «цифрове використання творів чи інших 

об’єктів для підтримки, збагачення чи доповнення 

навчання, включаючи освітню діяльність» (п. 21 

Преамбули Директиви DSM). У п. 22 Преамбули 

також згадано використання таких творів під час 

іспитів. Освітня діяльність охоплюється не тільки 

безпосередньою очною педагогічною діяльністю, 

але й навчальними ресурсами, які надають студен-

там й учням у межах їхнього освітнього процесу. 

Це підтверджено відносно широким спектром дій, 

згаданих у п. 22 Преамбули, які включають «ви-

користання творів або інших об’єктів, створених 

у класі або в інших місцях, за допомогою цифро-

вих засобів, наприклад електронних дошок або 

цифрових пристроїв, які можуть бути підключені 

до інтернету, а також онлайн-курсів або доступу 

до навчальних матеріалів». Ілюстрація передбачає 

використання частин чи уривків творів (а також 

цілих творів, якщо вони невеликі або не можуть 

бути розділені) у навчальних матеріалах або інше 

використання в контексті викладання та навчання. 

Відтворення, повідомлення або доведення до за-

гального відома в межах ст. 5 Директиви DSM не 

повинно бути заміною оригінального твору, тобто 

придбанням навчальних матеріалів. Точний обсяг 

твору, який може бути використано для реалізації 

положень ст. 5 Директиви DSM, визначають 

держави-члени ЄС. Вони також можуть 

розрізняти типи матеріалу для визначення кілько-

сті або частини твору, який можна використову-

вати для ілюстрації в навчанні (п. 21 Преамбули). 

Отже, обмеження можуть застосовувати по-різ-

ному до різних категорій творів (наприклад до пи-

сьмових, аудіовізуальних, музичних творів). 

Слід зазначити, що виняток щодо «ілюстрації 

для навчання» вже існує на рівні ЄС у ст. 5(3)(a) Ди-

рективи 2001/29/ЄС Європейського Парламенту 

та Ради від 22 травня 2001 р. щодо гармонізації 

певних аспектів авторського права та суміжних 

прав в інформаційному суспільстві (Директива 

InfoSoc) [3]. Виняток дозволяє створювати копії 

та доводити до загального відома об’єкти в обсязі, 

виправданому некомерційною метою. Цей виня-

ток відноситься до закладів культурної спадщини, 

оскільки він не має обмежень щодо того, хто може 

отримувати з нього вигоду. Отже, у країнах, де ви-

няток повністю реалізовано, установи культурної 

спадщини можуть використовувати його для 

освіти у своїй діяльності, зокрема для навчальних 

курсів та освітніх заходів. 

Директива DSM визначає декілька умов, які 

потрібно застосовувати в сукупності до будь-

якого використання творів для навчального про-

цесу, звільненого від цього обов’язкового поло-

ження. Однією з умов є некомерційність педаго-

гічної діяльності (п. 20 Преамбули). Щодо цієї 

умови є роз’яснення, що «організаційна структура 

та засоби фінансування навчального закладу не 

повинні бути вирішальними факторами при ви-

значенні того, чи є діяльність некомерційною» 

(п. 20 Преамбули). Виняток поширюється на за-

клади освіти всіх рівнів, зокрема заклади початко-

вої, середньої, професійної та вищої освіти. Тож 

приватна школа чи університет також може ско-

ристатися цим положенням. Бібліотеки можуть 

вважати навчальними закладами, якщо під час 

транспозиції Директиви DSM у національному за-

конодавстві їх класифікують, як такі.  

Зауважимо, що зазначення джерела кон-

тенту, разом з ім’ям автора, якщо це можливо, є 

ще однією умовою використання твору як винятку 

(ст. 5(1)(b).  

Третя умова полягає в тому, що твір вико-

ристовують під відповідальність освітньої уста-

нови (ст. 5(1)(a)). Директива DSM не містить ав-

тономного визначення «освітньої установи», але в 

п. 20 Преамбули зазначено, що остання за змістом 

Директиви має бути «визнана державою-членом». 

Це включає всі рівні освіти, зокрема професійну 

підготовку.  

У ст. 5(1) пояснюють, що використання має 
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відбуватися або на території освітньої установи, 

або в інших місцях, або через захищене елект-

ронне середовище, доступне лише для учнів чи 

студентів освітньої установи та викладачів. Поси-

лання на «інші місця» призначено для розши-

рення сфери саме педагогічної діяльності, зок-

рема тієї, що здійснюється за межами приміщень 

освітньої установи, «наприклад у музеї, бібліотеці 

чи іншій установі культурної спадщини», під ке-

рівництвом закладу освіти (п. 22 Преамбули). Це 

може бути бібліотека університету, шкільна біблі-

отека або інша бібліотека в межах закладу освіти. 

Однак це не стосується освітніх заходів, організо-

ваних бібліотеками інших типів.  

Слід зазначити, що діяльність, на яку поши-

рюються винятки, відповідно до ст. 5 охоплює 

лише цифрове використання на місцях, а також 

дистанційне навчання через захищене електронне 

середовище. Посилання на «захищене електронне 

середовище» означає будь-які внутрішні чи зовнішні 

засоби або платформи (наприклад інтранет, захи-

щений вебсайт, додаток тощо) у контексті повністю 

онлайн-курсу або доступу до навчальних матеріа-

лів, що доповнюють очний курс (п. 22 Преамбули). 

Це те середовище, доступ до якого мають тільки 

ті, хто бере участь в освітньому процесі (студенти 

або учні, які навчаються за програмою, та викла-

дацький склад). Захищеним електронним середо-

вищем може бути, наприклад, онлайн-простір, 

який вимагає входу для доступу до матеріалів, 

хмарне сховище або електронна пошта. Тобто 

будь-які дії в інтернет-середовищі, які доступні 

для інших, виходять за межі винятку. На відміну 

від навчання, яке відбувається в «приміщеннях», 

використання в захищеному електронному сере-

довищі завжди матиме цифровий характер. 

Тоді як географічне охоплення, обмежене 

випадками використання в аудиторії, залучення 

матеріалів в електронному середовищі та онлайн-

класах, може спричинити проблеми територіаль-

ного характеру. Їхня реалізація, що потенційно 

розрізняється в державах-членах ЄС, може ство-

рювати невизначеність щодо того, чи буде вико-

ристання певної частини твору законним у кожній 

окремій державі, де твір може бути доступним, 

наприклад, через захищене електронне середо-

вище. Із цією метою для таких середовищ Дирек-

тива DSM запроваджує правило країни похо-

дження. Відповідно до ст. 5(3), використання тво-

рів та інших об’єктів, що охороняють згідно з на-

ціональними правилами, вважатиметься таким, 

що діє саме в тій державі-члені, де засновано осві-

тню установу. Це означає, що будь-яке цифрове 

використання ілюстрацій для навчання, яке здій-

снює викладач або студент / учень, вважається 

таким, що відбувається на території закладу 

освіти, навіть якщо це фактично відбувається за 

межами цієї території, але в межах ЄС. Отже , 

ст. 5(3) Директиви DSM полегшує транскордонне 

використання та забезпечує умови, «щоб навчальні 

заклади отримували переваги від повної юридич-

ної визначеності під час використання творів чи 

інших об’єктів у цифровій освітній діяльності, зо-

крема онлайн та за кордоном» (п. 19 Преамбули). 

Це означає, що Директива DSM забезпечує транс-

кордонний ефект, незалежно від того, чи дозво-

лено використання як виняток або відповідно до 

ліцензії. Щодо цього мають бути дотримані відпо-

відні вимоги національного законодавства, що ре-

алізує ст. 5. Це цікавий принцип, який можна за-

стосувати до інших частин законодавства ЄС, за-

для усунення правових ризиків, пов’язаних із транс-

кордонною (зокрема з онлайновою) діяльністю. 

Однак у Директиві DSM нічого не сказано про ро-

боту, яка здійснюється під відповідальність кіль-

кох закладів освіти в різних державах. 

Для забезпечення збалансованого винятку з 

авторського права Директивою DSM передбачено 

додаткові факультативні положення. Ст. 5(2) про-

понує виняток із винятка щодо того, що за наяв-

ності відповідних ліцензій держави-члени можуть 

не застосовувати ст. 5(1), тобто дозволено нада-

вати пріоритет ліцензіям над винятком. Коли дер-

жави-члени використовують цей підхід, вони по-

винні вжити необхідних заходів щодо забезпе-

чення того, щоб ці ліцензії «були доступними та 

видимими у відповідний спосіб для навчальних 

закладів». У цьому випадку ліцензії матимуть 

пріоритет, якщо вони дозволяють принаймні ті 

самі види використання, які прописані в ст. 5(1) 

(цифрове використання творів з єдиною метою 

ілюстрації для навчання). Також передбачено, що 

ліцензія частково покриє дозволені відповідно до 

винятку види використання, наприклад, обмежу-

ючи її певними типами творів, такими як «мате-

ріал, який насамперед призначений для освіт-

нього ринку чи ноти» (ст. 5(2)). Для полегшення 

відбору матеріалу та зниження адміністративного 

навантаження на заклади освіти ці схеми ліцензу-

вання можуть бути реалізовані на основі колектив-

ного управління (п. 23 Преамбули). Вагомою пе-

ревагою ліцензій є те, що вони узгоджуються з ко-

ристувачами відповідно до їхніх конкретних по-

треб і можуть бути легко адаптованими до них, 

оскільки їх регулярно переглядають.  

Ліцензії часто дозволяють більше, ніж 
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передбачено винятком. Наприклад, цифрове вико-

ристання було включено до колективних ліцензій 

задовго до ухвалення Директиви DSM. Також лі-

цензії забезпечують прозорість щодо дозволів та 

умов, оскільки це чітко прописано в ліцензійній 

угоді. Різні види ліцензій, які видають або право-

власники, або організації колективного управ-

ління, розробники схеми колективного ліцензу-

вання по всій Європі, можуть мати переважну 

силу, якщо вони охоплюють потреби й особливості 

освітньої установи та легко доступні на ринку. 

Оскільки це положення є факультативним, дер-

жави-члени повинні чітко вказати у своєму націо-

нальному законодавстві, за яких умов заклад 

освіти може використовувати принцип пріори-

тету ліцензій, а також загальний або спеціальний 

підходи для певних видів використання. 

Відповідно до ст. 5(4) передбачено справед-

ливу компенсацію правовласникам за викорис-

тання їхніх творів у межах ст. 5(1). Отже, при транс-

понуванні Директиви DSM у національне законо-

давство держави-члени самі вирішують доціль-

ність включення положення, яке дозволяє правов-

ласникам отримувати компенсацію «за цифрове 

використання їхніх творів або інших об’єктів від-

повідно до винятків або обмежень, передбачених 

цією Директивою для ілюстрації в навчанні» 

(п. 24 Преамбули).  

Компенсація необхідна для підтримки різ-

номанітності та збереження якості освітнього ко-

нтенту, забезпечення збалансованого підходу в 

тих випадках, коли застосовують виняток. Це дає 

змогу авторам і видавцям продовжувати створю-

вати нові твори й інвестувати в них, що життєво 

важливо для демократичних суспільств.  

Незважаючи на свободу вибору, п.  24 

Преамбули Директиви DSM дає деякі рекоменда-

ції. Зокрема, при встановленні рівня справедливої 

компенсації держави-члени повинні враховувати 

«збитки, завдані правовласникам», та «освітні цілі 

держав-членів». Крім того, п. 24 Преамбули та-

кож заохочує використання «систем, які не ство-

рюють адміністративного тягаря для навчальних 

закладів» задля досягнення балансу між правовлас-

никами та користувачами. Держави-члени можуть 

обирати різні підходи до встановлення компенса-

ції (наприклад у вигляді щорічної плати за одного 

студента / учня або одноразової виплати).  

Зазначимо, що багато держав-членів ЄС ще 

до ухвалення Директиви DSM визнали важливість 

винагороди правовласникам за використання або 

копіювання їхніх творів і передбачили це у своєму 

національному законодавстві. Прикладом може 

слугувати впровадження винятку відповідно до 

ст. 5(3)(а) Директиви InfoSoc щодо використання 

ілюстрації з єдиною метою для навчання чи нау-

кових досліджень. Зокрема, такі схеми ліцензу-

вання для навчання існують у Франції, Німеччині, 

Іспанії, Великобританії, Ірландії, Бельгії, Данії, 

Фінляндії та Швеції. 

Висновки. Запроваджуючи ст. 5 Директиви 

DSM, законодавці ЄС прагнули знайти сучасний 

більш стійкий баланс між захистом авторського 

права та правом на освіту в цифровому середо-

вищі. Тож ця стаття на законодавчому рівні вво-

дить обов’язковий виняток або обмеження прав на 

відтворення та доведення до загального відома 

(включаючи надання доступу в інтернеті) творів 

та інших об’єктів, що охороняються, для цифрової 

та транскордонної освітньої діяльності за умови, 

що використання буде здійснене лише з метою 

ілюстрації для навчання та з некомерційною ме-

тою. Ст. 5 Директиви DSM надає державам-чле-

нам ЄС значну гнучкість у прийнятті рішень щодо 

транспонування правил до національних законо-

давств. Вибір, який зроблять держави-члени, у по-

дальшому вплине на авторів і видавців, чиї роботи 

копіюють, і в багатьох випадках стане вирішаль-

ним чинником щодо того, чи зможе автор зароб-

ляти на життя своєю інтелектуальною працею і чи 

видавець інвестуватиме в нові проєкти.  

Ефективна реалізація обов’язкового винятку 

чи обмеження сьогодні знаходиться в руках дер-

жав-членів ЄС, і вони повинні бути пильними, 

щоб суспільний інтерес і мета ст. 5 Директиви 

DSM були належним чином задоволені. Крім 

того, національним законодавцям слід перегля-

нути раніше ухвалені винятки та обмеження, щоб 

забезпечити узгоджений і плавний виняток щодо 

творів для навчальних цілей, незалежно від вико-

ристовуваних засобів (наприклад цифрових), що 

дасть змогу уникнути неприродного накопичення 

різних наборів положень, що регулюють викори-

стання цифрових та аналогових технологій у на-

вчанні.  

 

  



94               Литвинова Л. А. Модернізація режиму винятків та обмежень з авторського права ЄС … 
  

 

Список використаних джерел 

 

1. Договір Всесвітньої організації інтелектуальної власності про авторське право. Верховна 

Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text (дата звернення: 20.09.2022). 

2. A Convention to protect your rights and liberties. Council of Europe. URL: https://www.coe. 

int/en/web/human-rights-convention (дата звернення: 20.09.2022). 

3. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. EUR-Lex. URL: 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029 (дата звернення: 20.09.2022). 

4. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on 

copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. 

EUR-Lex. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from 

=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790 

&from=EN (дата звернення: 20.09.2022). 

5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The United Nations. URL: 

https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-

and-cultural-rights (дата звернення: 20.09.2022). 

6. Universal Declaration of Human Rights. The United Nations. URL: https://www.un.org/en/about-

us/universal-declaration-of-human-rights (дата звернення: 20.09.2022). 

 

References 

 

1. The World Intellectual Property Organization Copyright Treaty. Verkhovna Rada of Ukraine. 

Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text [іn Ukrainian]. 

2. A Convention to protect your rights and liberties. Council of Europe. Retrieved from: 

https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention [іn English]. 

3. Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the 

harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society. EUR-Lex. 

Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029 [іn English]. 

4. Directive (EU) 2019/790 of the European Parliament and of the Council of 17 April 2019 on 

copyright and related rights in the Digital Single Market and amending Directives 96/9/EC and 2001/29/EC. 

EUR-Lex. Retrieved from: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019 

L0790&from=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 

32019L0790&from=EN [іn English]. 

5. International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights. The United Nations. Retrieved 

from: https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-

social- and-cultural-rights [іn English]. 

6. Universal Declaration of Human Rights. The United Nations. Retrieved from: https://www.un. 

org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights [іn English]. 

 

 

 

Стаття надійшла до редакції 03.10.2022 

Отримано після доопрацювання 04.11.2022 

Прийнято до друку 14.11.2022 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from%20=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790 &from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from%20=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790 &from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790&from%20=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019L0790 &from=EN
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-and-cultural-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://www.un.org/en/about-us/universal-declaration-of-human-rights
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_770#Text
https://www.coe.int/en/web/human-rights-convention
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=celex%3A32001L0029
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019%20L0790&from=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32019L0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019%20L0790&from=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32019L0790&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019%20L0790&from=EN#d1e822-92-1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX: 32019L0790&from=EN
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-%20and-cultural-rights
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/international-covenant-economic-social-%20and-cultural-rights


Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 4 95 
  

УДК 02+930.25]:378.016:[004.9 

DOI 10.32461/2409-9805.4.2022.269816 

 
Цитування: 

Бачинська Н. А. Запровадження освітньо-професійних 

програм спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна 

та архівна справа»: традиції та інновації. Бібліотекознав-

ство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 4. 

С. 95–101. 

 

Bachynska N. (2022). Implementation of Educational and 

Professional Programs of Specialty 029 «Information, 

Library and Archives»: Traditions and Innovations . 

Library Science. Record Studies. Informology, 4, 95–101 

[in Ukrainian]. 

 

 

 

Бачинська Надія Анатоліївна, 

кандидат педагогічних наук, доцент, 

завідувач кафедри інформаційних технологій 

факультету PR, журналістики та кібербезпеки 

Київського національного  

університету культури і мистецтв 

https://orcid.org/0000-0003-3912-7108  

n.bachynska17@gmail.com 

 

 

 

 
 

ЗАПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНИХ ПРОГРАМ СПЕЦІАЛЬНОСТІ  

029 «ІНФОРМАЦІЙНА, БІБЛІОТЕЧНА ТА АРХІВНА СПРАВА»:  

ТРАДИЦІЇ ТА ІННОВАЦІЇ 

 

Мета дослідження – виявити та проаналізувати традиційні й інноваційні освітньо-професійні 

програми (ОПП) спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС), що запро-

ваджують у закладах вищої освіти (ЗВО) України. Методологія дослідження ґрунтується на орга-

нічному поєднанні принципів наукової об’єктивності та системності, застосуванні структурно -

функціонального підходу та використанні загальнонаукових методів наукового пізнання (когнітивний, 

аналізу і синтезу, статистичний), контент-аналізу ОПП в закладах вищої освіти. Наукова новизна 

представленої роботи полягає у виявленні в інформаційній системі «Вступ.ОСВІТА.UA» переліку за-

кладів вищої освіти, у яких здійснюють підготовку бакалаврів і магістрів зі спеціальності 029 ІБАС, 

в аналізі запроваджених освітньо-професійних програм, визначенні їх традиційних та інноваційних 

орієнтирів. Висновки. Підготовку фахівців за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та ар-

хівна справа» здійснюють у закладах вищої освіти України за різними освітньо-професійними програ-

мами, що засвідчує модернізацію та вдосконалення підготовки фахівців окресленої галузі й орієнтацію 

вищої освіти на євроінтеграційні процеси. Виявлено, що в межах спеціальності запроваджено 

в навчальний процес 63 ОПП для бакалаврів і 37 для магістрів, з них акредитовано 25 бакалаврського 

та 14 магістерського рівнів. Частина ОПП чекає на акредитацію, згідно з графіком їх проведення. 

Серед ОПП, які представлені ЗВО, найпоширенішими є «Документознавство та інформаційна діяль-

ність» (15 – бакалаврських і 12 – магістерських) та «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

(відповідно 17 і 12). Аналіз решти програм (31 – бакалаврських і 13 – магістерських) засвідчив, що 

у 12 бакалаврських і 10 магістерських ОПП ключовими словами в назвах програм виступає докумен-

тознавча складова, як-то «документознавче забезпечення», «документознавчий супровід», «управ-

ління документознавчими процесами», «документаційна підтримка», «документовпровадження» 

тощо. Дві програми бакалаврів та одна магістрів в основі мають бібліотекознавчу підготовку фахівців, 

свідченням чого є їхні назви. Означені програми сягають своїм корінням підготовки фахівців докумен-

тознавчого та бібліотечного спрямування, що свідчить про їх традиційний характер. Частина про-

грам передбачає підготовку фахівців інформаційного спрямування. Під впливом тотальної цифровіза-

ції беззастережно змінюються акценти та пріоритети в суспільному бутті, що знаходить своє відобра-

ження в модернізації освітнього процесу, актуалізації інноваційних ОПП як віддзеркалення затребу-

ваного синтезованого знання. 

Ключові слова: освітньо-професійна програма, освітній процес, спеціальність 029 «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа», Київський національний університет культури і мистецтв. 
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IMPLEMENTATION OF EDUCATIONAL AND PROFESSIONAL PROGRAMS  

OF SPECIALTY 029 «INFORMATION, LIBRARY AND ARCHIVES»:  

TRADITIONS AND INNOVATIONS 
 

The purpose of the research is to identify and analyse traditional and innovative educational and 

professional programs of the specialty 029 "Information, library and archival work", which are implemented 

in higher education institutions of Ukraine. The research methodology is based on an organic combination of 

the principles of scientific objectivity and systematicity, the application of the structural-functional approach, 

and the use of general scientific methods of scientific knowledge (cognitive, analysis and synthesis, statistical), 

content analysis of OPP in institutions of tertiary education. The scientific novelty of the presented work 

consists in identifying in the information system "Vstup.OSVITA.UA" a list of higher education institutions of 

which bachelor's and master's degrees in specialty 029 IBAS are trained, in the analysis of introduced 

educational and professional programs, in determining their traditional and innovative orientations. 

Conclusions. The training of specialists in specialty 029 "Information, library and archival affairs" is carried 

out in higher education institutions of Ukraine under various educational and professional programs, which 

attests to the modernisation and improvement of the training of specialists in the specified field and the 

orientation of tertiary education to European integration processes. It was found that within the specialty, 

63 OPPs for bachelors and 37 for masters were introduced into the educational process, of which 25 were 

accredited at the bachelor's level and 14 – at the master's level. Part of the OPPs is waiting for accreditation, 

according to their schedule. Among the OPPs presented by higher education institutions, the most common 

are "Documentation and information activities" (15 – bachelor's and 12 – master's) and "Information, library 

and archival affairs" (17 and 12, respectively). The analysis of the rest of the programs (31 – bachelor's and 

13 – master's) showed that in 12 bachelor's and 10 master's programs, key words in the names of the programs 

are the document science component, such as "document science support", "document science management" 

processes", "documentation support", "document implementation", and others. One master's program and two 

bachelor's programs are based on librarian training of specialists, as evidenced by their names. The specified 

programs have their roots in the training of specialists in the field of document studies and librarianship, 

which indicates their traditional character. Part of the programs is aimed at training specialists in the 

information field. Under the influence of total digitisation, accents and priorities in social life are 

unconditionally changing, which is reflected in the modernisation of the educational process, the actualisation 

of innovative OPPs as a reflection of the in-demand synthesised knowledge 

Keywords: higher education applicant, educational process, specialty 029 “Information, Library and 

Archival Affairs”, Kyiv National University of Culture and Arts. 

 

Актуальність теми дослідження. Динамічні 

зміни в суспільстві, які відбуваються під впливом 

цифровізації, реформування, переорієнтації на за-

гальноцивілізаційні засади, визначений європей-

ський вектор розвитку мають чітке відображення 

в національній системі освіти. «Система освіти в 

Україні базується на компетентнісному, особистісно 

орієнтованому, комунікативно-діяльнісному, про-

блемно-пошуковому, інтегративному підходах, 

що забезпечує комплексне навчання та виховання 

особистості в умовах стрімкого інформаційного 

потоку, динамічного розвитку суспільства зага-

лом, що неможливо реалізувати без інноваційних 

навчальних технологій» [9, 102]. 

Реагування закладів вищої освіти (ЗВО) 

України на вимоги часу та потреби ринку спри-

чинила запровадження в освітню діяльність 

модернізованих освітньо-професійних програм. 

Розгалужене цифрове середовище як базова за-

сада успішної конкурентоспроможності актуалізу-

вала підготовку фахівців для системи документно-

інформаційних комунікацій за спеціальністю 029 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

(ІБАС). 

Аналіз досліджень і публікацій. У контексті 

узгодження положень національної системи ви-

щої освіти з європейським освітнім простором її 

світоглядно-ціннісні основи й інтеграційні про-

цеси у ВО репрезентовано в працях таких автори-

тетних дослідників, як: В. Андрущенко, Я. Бала-

баш, О. Вашуленко, М. Карпенко, С. Клейко, 

В. Кремінь, С. Лобанова, В. Лутай, С. Ніколаєнко, 

В. Шинкарук. Усвідомлення провідних науковців 

і знаних педагогів чільної ролі інформаційно-
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комунікаційної діяльності в цифровому суспільс-

тві засвідчує значний комплекс різнопланових до-

сліджень, присвячених особливостям підготовки 

фахівців ІБАС. Теоретико-методологічні засади 

підготовки розробили Т. Гранчак, В. Доброволь-

ська, Н. Кушнаренко, М. Слободяник, А. Соляник, 

В. Спрінсян, Г. Швецова-Водка; історію та особ-

ливості підготовки спеціалістів для інформа-

ційно-бібліотечної сфери розкрили Н. Бачинська, 

Н. Бойчук, В. Загуменна, Т. Новальська, І. Тимо-

шенко, І. Штефан; питання гуманізації та сучас-

ний стан професійної підготовки ІБАС досліджу-

вали І. Давидова, Н. Зозуля, С. Кулешов, В. Мель-

ник, О. Мар’їна, В. Мудроха, Ю. Палеха, О. Сер-

бін, Т. Ярошенко; аналіз науково-практичного кон-

тенту ІБАС здійснили Г. Малик, О. Матвієнко, 

Т. Назаренко, І. Хомич, М. Цивін, Г. Шемаєва. 

Окремий напрям становлять дослідження іннова-

ційних методів навчання, застосування нових тех-

нологій в освітньому процесі та його модернізації, 

цифрових компетенцій викладачів і здобувачів ви-

щої освіти (Н. Бачинська, В. Касьян, О. Клименко, 

Г. Салата, І. Шевченко, Т. Яворська). Проте відсут-

ність досліджень, присвячених вивченню та ана-

лізу ОПП спеціальності 029 ІБАС, що запрова-

джують у ЗВО України, актуалізують цю статтю. 

Мета дослідження – виявити та проаналізу-

вати традиційні й інноваційні освітньо-професійні 

програми (ОПП) спеціальності 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» (ІБАС), що запрова-

джують у закладах вищої освіти України. 

Виклад основного матеріалу. «Основні пра-

вові, організаційні, фінансові засади функціону-

вання системи вищої освіти <…> з метою підго-

товки конкурентоспроможного людського капі-

талу для високотехнологічного та інноваційного 

розвитку країни, самореалізації особистості, за-

безпечення потреб суспільства, ринку праці та 

держави у кваліфікованих фахівцях» [7] регламен-

товано базовим Законом України «Про вищу 

освіту». Структура національної ВО передбачає 

такі рівні, як: молодший бакалавр, бакалавр, ма-

гістр і доктор філософії. Підготовку фахівців спе-

ціальності ІБАС в Україні здійснюють за затвер-

дженими стандартами вищої освіти для вказаних 

рівнів: бакалавр (12.12.2018 р. № 1378), магістр 

(24.05.2019 р. № 728) і доктор філософії 

(24.12.2021 р. № 1435). 

Аналізуючи типові характеристики освіт-

нього процесу в сучасних умовах, В. Касьян об-

ґрунтовує такі, як-от: «системне впровадження ін-

формаційно-комунікаційних технологій; застосу-

вання спеціальних технологій і засобів навчання; 

упровадження тестового контролю якості знань; 

гнучкість; модульність; паралельність; асинхрон-

ність; індивідуалізація ролі викладача; зміна ролі 

студента; інтернаціональність» [3]. Ми погоджує-

мося з такою класифікацією, що виокремлює транс-

формацію відносин учасників освітнього процесу 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа», гнучкість освітніх програм, освітню 

ефективність і доцільність, відкритість стрімким 

соціальним змінам.  

Чільними базовими принципами національ-

ної системи вищої освіти сьогодні вважаємо такі, 

як: прозорість, академічна доброчесність, мобіль-

ність, якість, релевантність, диверсифікація. Завдяки 

успішній реалізації функції раціональної селектив-

ності ринок праці поповнюється високоінтелекту-

альними випускниками спеціальності 029 «Інфор-

маційна, бібліотечна та архівна справа», яким ха-

рактерна міждисциплінарна культура, багатомо-

дельність, життєздатність до розвитку в умовах 

суспільних трансформацій. 

Обґрунтовуючи основні концепти визна-

чення вищої інформаційної освіти, О. Матвієнко 

та М. Цивін аргументують узагальнений об’єкт 

професійної діяльності фахівця: «багатоаспектні 

документно-інформаційні ресурси суспільства, 

соціально-комунікативна діяльність і забезпечення 

інформаційних потреб різноманітних груп спожи-

вачів інформації» [4]. Комплексний характер діяль-

ності фахівців ІБАС базується на інтеграції інфор-

маційного та соціально-комунікативного напря-

мів, високому рівні цифрової культури та цифро-

вих компетенцій, постійній професіоналізації.   

Базовими концептами в підготовці фахівців 

ІБАС як цифрових професій виокремлено насам-

перед цифрові спеціалізації, тотожні не з ІТ-дія-

льністю, а інформаційно-управлінською та со-

ціально-комунікативною; зміст цифрових компе-

тенцій фахівця ІБАС охоплює конгломерат знань 

цифрових технологій, продуктів і ресурсів; опа-

нований обсяг цифрових компетенцій фахівця 

дає змогу провадити успішну комунікацію та здійс-

нювати управління в царині цифрових технологій 

[5, 27]. 

Згідно з реєстром [8] Міністерства освіти та 

науки України сьогодні (показники на 30 жовтня 

2022 р.) у державі функціонують 610 закладів ви-

щої освіти (рис. 1). (У 2017 р. їх налічувалося 742, 

що засвідчує тенденцію до об’єднання близько-

профільних ЗВО, оптимізації освітньої діяльності, 

імплементації нормативних актів Європейського 

Союзу тощо задля інтеграції в Єдиний європейсь-

кий простір вищої освіти.) 
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Рис 1. Кількісний склад закладів вищої освіти України за регіонами 

 

Інформаційна система «Вступ.ОСВІТА.UA» 

[2] містить відомості з 2018 р. про всі спеціальності, 

різних форм навчання (денна, заочна, вечірня та 

дистанційна) тощо. (В Україні навчання спеціаль-

ності 029 ІБАС на вечірній формі не здійснюють.) 

Дистанційно магістрів готують за ОПП «Докумен-

тознавство та інформаційна діяльність» (Національ-

ний університет «Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» та Приватний вищий навчальний 

заклад «Європейський університет») та ОПП «Ін-

формаційна, бібліотечна та архівна справа» (При-

ватний вищий навчальний заклад «Київський уні-

верситет культури»). Враховуючи, що лише три 

ЗВО опанували підготовку магістрів ІБАС дистан-

ційно, вважаємо це перспективним напрямом роз-

ширення освітньої діяльності, що потребує відпо-

відного кадрового потенціалу.

Таблиця 1 
 

Освітньо-професійної програми, за якими здійснюють підготовку фахівців ІБАС 
 

№ з/п Назва освітньо-професійної програми Бакалавр Магістр 

1 Архівістика та управління документацією 1 – 

2 Бібліотекознавство та інформаційно-аналітична діяльність 1 – 

3 Документаційна та інформаційна підтримка управлінської діяльності – 1 

4 
Документаційно-інформаційне забезпечення  

адміністративної та правової діяльності 
– 1 

5 Документаційне забезпечення управління та інформаційна діяльність – 1 

6 
Документаційне забезпечення управління  

та інформаційно-аналітична діяльність 
1 – 

7 
Документаційно-інформаційне забезпечення  

адміністративної та правової діяльності 
1 – 

8 Документно-інформаційний супровід кадрової роботи 1 – 

9 Документознавство та інформаційна діяльність 15 12 

10 
Документознавство та інформаційна діяльність;  

інформаційна аналітика та зв'язки з громадськістю 
1 – 

11 Документознавство, керування документаційними процесами 2 – 

12 
Документознавство, менеджмент органів державної влади 

та місцевого самоврядування 
3 – 

13 Інтернет-журналістика та блогінг 2 – 

14 Інформаційна аналітика та адміністрування систем управління – 1 

15 Інформаційна аналітика та PR-діяльність 1 – 

16 Інформаційна аналітика та зв’язки з громадськістю 1 – 

17 Інформаційна аналітика та комунікативний менеджмент – 2 

18 Інформаційна аналітика та соціальні комунікації 1 – 

19 Інформаційна діяльність 2 1 
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№ з/п Назва освітньо-професійної програми Бакалавр Магістр 

20 Інформаційна діяльність та медіакомунікації 1 – 

21 Інформаційна справа та соціальні комунікації 1 – 

22 Інформаційна та документаційна діяльність 1 – 

23 Інформаційна, бібліотечна та архівна справа 17 12 

24 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа;  

юридичне документознавство 
1 – 

25 
Інформаційна, бібліотечна та архівна справа:  

документознавство та інформаційна діяльність 
1 – 

26 Інформаційне документовпорядження – 1 

27 Інформаційний інжиніринг та соціальні комунікації – 1 

28 Інформаційно-документна та бібліотечна діяльність – 1 

29 Інформаційно-комунікаційна справа 1  

30 Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія 1 1 

31 Консолідована інформація – 2 

32 Медіакомунікації та диджитал продакшн 2 – 

33 Менеджмент вебпроєктів, дизайн цифрового контенту 2 – 

34 Менеджмент соціально-комунікаційних мереж, інтернет-маркетинг 2 – 

35 Управління інформаційно-комунікаційною діяльністю – 1 

Вивчення показників системи «Вступ.  

ОСВІТА.UA» [2] дає підстави констатувати (табл. 1), 

що в межах спеціальності 029 «Інформаційна, біблі-

отечна та архівна справа» запроваджено в навчаль-

ний процес 63 ОПП для бакалаврів і 37 – для ма-

гістрів, із них акредитовано 25 бакалаврського та 

14 магістерського рівнів. Частина ОПП чекає на 

акредитацію, згідно з графіком їх проведення. Серед 

ОПП, які представлені ЗВО, найпоширенішими є 

«Документознавство та інформаційна діяльність» 

(15 – бакалаврських і 12 – магістерських) та «Ін-

формаційна, бібліотечна та архівна справа» (від-

повідно 17 і 12). Аналіз решти програм (31 – бака-

лаврська й 13 – магістерських) засвідчив, що у 

12 бакалаврських та 10 магістерських ОПП клю-

човими словами в назвах програм постає докумен-

тознавча складова, як-то: «документознавче за-

безпечення», «документознавчий супровід», «уп-

равління документознавчими процесами», «доку-

ментаційна підтримка», «документовпровадження» 

тощо. Дві програми бакалаврів та одна магістрів в 

основі мають бібліотекознавчу підготовку фахівців, 

свідченням чого є їхні назви. Означені програми ся-

гають своїм корінням підготовки фахівців докумен-

тознавчого та бібліотечного спрямування, що свід-

чить про їх традиційний характер. Частина програм 

передбачає підготовку фахівців інформаційного 

спрямування. Зокрема, у 8 ОПП бакалаврату та 

5 ОПП магістратури за основу взято підготовку фа-

хівців інформаційної та інформаційно-аналітичної 

діяльності, про що свідчать ключові слова в назвах 

програм: «інформаційна справа», «інформаційна ді-

яльність», «інформаційно-аналітична діяльність».  

Під впливом тотальної цифровізації беззас-

тережно змінюються акценти та пріоритети в сус-

пільному бутті, що знаходить своє відображення 

в модернізації освітнього процесу, актуалізації 

освітньо-професійних програм як віддзеркалення 

затребуваного синтезованого знання. Свідченням 

цього є запровадження інноваційних ОПП, серед яких, 

на нашу думку, оригінальністю вирізняються 8 ОПП 

бакалаврського рівня та лише 2 магістерського рівня, 

а саме: «Менеджмент соціально-комунікаційних ме-

реж, інтернет-маркетинг», «Медіакомунікації та ди-

джитал продакшн», «Інтернет-журналістика та бло-

гінг», «Менеджмент вебпроєктів, дизайн цифрового 

контенту», «Консолідована інформація», «Інформа-

ційний інжиніринг та соціальні комунікації».  

Реакція ЗВО України на вимоги часу та по-

треби ринку праці й надалі буде спричиняти роз-

робку та запровадження в освітню діяльність мо-

дернізованих, інноваційних освітньо-професійних 

програм, засвоєння яких дасть змогу випускникам 

вільно почувати себе в суспільстві знань.  

Київський національний університет куль-

тури і мистецтв (КНУКіМ) упродовж майже шести 

десятиліть ефективно здійснює освітню діяльність, 

що підтверджена значними здобутками в царині 

фундаментальних досліджень та прикладних роз-

робок, сформованими знаними науково-освітніми 

школами, що результується в запровадженні но-

вих освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм для ІБАС.  

Європейський рівень успішного освітнього 

процесу КНУКіМ та затребуваність на ринку освіт-

ніх послуг досягаються завдяки: 1) тріаді – knowledge 

triangle – інтенсифікації взаємодії науки, освіти та 

підприємництва; 2) органічному поєднанню ком-

петентнісного та кредитного підходів; 3) інститу-

ціональній інтеграції освітньої і наукової діяльності; 

4) студентоорієнтованому освітньому процесу; 5) ро-

згалуженню інноваційних компонентів освітнього 
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інструментарію; 6) запровадженню ефективного 

механізму контролю якості освітніх послуг в умо-

вах дистанційного та гібридного (поєднання онлайн 

та офлайн) навчання; 7) стратегічному баченню 

перспектив випускників у всіх секторах економічної 

діяльності; 8) адекватному прогнозуванню майбут-

нього попиту ринку праці; 9) наявності відповід-

ної науково-методичної бази та змісту навчально-

методичних матеріалів; 10) використанню конвергентно 

орієнтованого підходу до новостворених ОПП. 

Зокрема, на факультеті PR, журналістики та 

кібербезпеки Київського національного універси-

тету культури і мистецтв здійснюють підготовку 

магістрів за ОПП «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» та бакалаврів за ОПП «Докумен-

тознавство, менеджмент органів державної влади 

та місцевого самоврядування». У 2020 р. у КНУКіМ 

запроваджено підготовку за ОПП «Менеджмент со-

ціально-комунікаційних мереж. Інтернет-марке-

тинг»; у 2021 р. вперше оголошено набір абітурі-

єнтів за ОПП «Менеджмент вебпроєктів, дизайн 

цифрового контенту» і нещодавно (із 2022 р. в 

умовах воєнного стану!) апробовано дві нові ОПП 

«Медіакомунікації та диджитал продакшн» й «Ін-

тернет-журналістика та блогінг».  

Варто наголосити, шо три останні освітньо-

професійні програми об’єднує виняткова орієнта-

ція на діяльність майбутніх фахівців у цифровому 

середовищі, що вкотре підтверджує оптимізовану 

здатність педагогічного колективу КНУКіМ опе-

ративно реагувати на вимоги часу, випереджуючи 

потреби ринку праці. Адже сьогодні під впливом 

тотальної цифровізації беззастережно змінюються 

акценти та пріоритети в суспільному бутті, що знахо-

дить своє відображення в інноваційному контенті 

освітнього процесу, актуалізації освітньо-профе-

сійних програм як віддзеркалення затребуваного 

синтезованого знання. 

Істотними домінантами якісного освітнього 

процесу для ІБАС виокремлено «студентоцентрич-

ність; інтерактивність, компетентнісний підхід; 

креативність; регулярне оновлення змісту освіт-

ніх (освітньо-професійних та освітньо-наукових) 

програм; стандартизація змісту освіти; інтеграція 

ОП з практичною діяльністю; перманентний роз-

виток науково-освітніх шкіл; неперервне вдоско-

налення дидактико-методичних засад фахової ви-

щої освіти; цифровізація ОПП; конституціювання 

віртуального освітнього середовища; наукове осми-

слення нової парадигми фахової вищої освіти; рівні 

освітні можливості; навчання впродовж усього 

життя» [1]. 

Важливо, що фундаменталізація професій-

ного навчання в провідному галузевому закладі 

вищої освіти України, який характеризують давні 

традиції та значний позитивний досвід, відбулася 

завдяки інтеграції в освітній процес інноваційних 

методів навчання, використанню сучасних інфор-

маційно-комунікаційних технологій та адекватних 

запитам освітньої діяльності цифрових інструмен-

тів. У цьому контексті модернізація змісту освіти 

спеціальності ІБАС відбувається через запрова-

дження інноваційних підходів та педагогічних па-

радигм, підвищення рівня цифрової грамотності 

та набуття нових компетенцій для ефективної ко-

мунікації в умовах дистанційного навчання, тобто 

загальної диджиталізації освітнього процесу. 

Наукова новизна нашого дослідження 

полягає у виявленні в інформаційній системі  

«Вступ.ОСВІТА.UA» переліку закладів вищої 

освіти, де здійснюють підготовку бакалаврів і ма-

гістрів зі спеціальності 029 ІБАС, в аналізі запро-

ваджених освітньо-професійних програм, визна-

ченні їх традиційних та інноваційних орієнтирів. 

Висновки. Підготовку фахівців за спеціаль-

ністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» в закладах вищої освіти України здійсню-

ють за різними освітньо-професійними програ-

мами, що засвідчує модернізацію та вдоскона-

лення підготовки фахівців у цій галузі та орієнта-

цію вищої освіти на євроінтеграційні процеси. Ви-

явлено, що в межах спеціальності запроваджено в 

навчальний процес 63 ОПП для бакалаврів і 37 – 

для магістрів, з них акредитовано 25 бакалаврсь-

кого та 14 магістерського рівнів. Частина ОПП че-

кає на акредитацію, згідно з графіком їх прове-

дення. Серед ОПП, які представлені ЗВО, найпо-

ширенішими є «Документознавство та інформа-

ційна діяльність» (15 – бакалаврських і 12 – магі-

стерських) та «Інформаційна, бібліотечна та архі-

вна справа» (відповідно 17 і 12). Аналіз решти 

програм (31 – бакалаврська і 13 – магістерських) 

засвідчив, що у 12 бакалаврських та 10 магістер-

ських ОПП ключовими словами в назвах програм 

постає документознавча складова, як-то: «доку-

ментознавче забезпечення», «документознавчий 

супровід», «управління документознавчими про-

цесами», «документаційна підтримка», «докумен-

товпровадження» тощо. Дві програми бакалаврів 

та одна магістрів в основі мають бібліотекознавчу 

підготовку фахівців, про що свідчать їхні назви. 

Означені програми сягають своїм корінням підго-

товки фахівців документознавчого та бібліотеч-

ного спрямування, що підтверджує їхній тради-

ційний характер. Частина програм передбачає 

підготовку фахівців інформаційного спрямування. 

Під впливом тотальної цифровізації беззастережно 

змінюються акценти та пріоритети в суспільному 

бутті, що знаходить своє відображення в модерні-

зації освітнього процесу, актуалізації інновацій-

них ОПП як віддзеркалення затребуваного синте-

зованого знання. 

  



Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 4 101 
 

Список використаних джерел 
 

1. Бачинська Н. Домінанти освітнього процесу підготовки фахівців за спеціальністю 029 «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа». Бібліотека. Наука. Комунікація: Інноваційні трансформації ре-

сурсів і послуг : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2022 р.) / НАН України, Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2022. URL: 

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1477 (дата звернення: 30.10.2022). 

2. Вступ.ОСВІТА.UA : вебсайт. URL: https://vstup.osvita.ua/ (дата звернення: 31.10.2022). 

3. Касьян В. Сучасна вища освіта в цифрову епоху. Бібліотека. Наука. Комунікація: інноваційні 

трансформації ресурсів і послуг : матер. Міжнар. наук. конф. (Київ, 4–6 жовт. 2022 р.) / НАН України, 

Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України ; відп. за вип. М. В. Іванова. Київ, 2022. 

URL: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1477 (дата звернення: 30.10.2022). 

4. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Вища інформаційна освіта: основні концепти визначення. Бібліо-

текознавство. Докуметознавство. Інформологія. 2017. № 3. С. 4–11.  

5. Матвієнко О. В., Цивін М. Н. Конвергентно-орієнтований підхід до розробки освітньо-профе-

сійних програм за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа». Інформація, комуні-

кація та управління знаннями в глобалізованому світі : зб. матер. Четвертої міжнар. наук. конф. (Київ, 

20–22 травня 2021 р.) / упоряд. М. М. Цілина. Київ : Вид. центр КНУКіМ, 2021. С. 26–28. 

6. Палеха Ю. І., Зозуля Н. Ю. Гуманізація професійної підготовки фахівців з інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи за умов дистанційного навчання. Бібліотекознавство. Документознав-

ство. Інформологія. 2022. № 2. С. 108–114.  

7. Про вищу освіту : Закон України від 01.07.2014 № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/ 

laws/show/1556-18#Text (дата звернення: 24.10.2022). 

8. Заклади вищої освіти. Реєстр суб’єктів освітньої діяльності. URL: https://registry.edbo.gov 

.ua/?fbclid=IwAR2GR_L4o9TEbK_KlSxYaMCFlDCsWNO0iIXSPQsKNU9YEmAbGBASMBUaMt8 

(дата звернення: 26.10.2022). 

9. Яворська Т. М. Інноваційні технології та методи навчання в процесі підготовки майбутніх фахівців 

інформаційно-бібліотечної сфери. Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. 2022. № 2. С. 101–107.  
 

References 
 

1. Bachynska, N. (2022). Dominants of the educational preparation process of the training of specialists in the 

specialty 029 "Information, library and archival work". Library. Science. Communication: Innovative transformations 

of resources and services. Proceedings of the International Scientific Conference, Vernadsky National Library of 

Ukraine. Kyiv, Ukraine. Retrieved from: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1477 [in Ukrainian]. 

2. Vstup.OSVITA.UA : website. Retrieved from: https://vstup.osvita.ua/ [in Ukrainian]. 

3. Kasyan, V. (2022). Modern higher education in the digital era. Library. Science. Communication: Innovative 

transformations of resources and services. Proceedings of the International Scientific Conference, Vernadsky National 

Library of Ukraine. Kyiv, Ukraine, 2, 272–273. Retrieved from: http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1477 [in Ukrainian]. 

4. Matvienko, O. V., Tsyvin, M. N. (2017). Higher informational education: basic concepts of the definition. 

Library Science. Record Studies. Informology, 3, 4–11. Retrieved from: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bdi_2017_3_3 [in Ukrainian].  

5. Matvienko, O. V., Tsyvin, M. N. (2021). A convergent-oriented approach to the development of 

educational and professional programs in the specialty "Information, library and archival affairs". Information, 

communication and knowledge management in the globalized world: collection: Proceedings of the Fourth International 

of Scientific Conference, Kyiv National University of Culture and Arts. Kyiv, Ukraine, 26–28 [in Ukrainian]. 

6. Paleкha, Y., Zozulia, N. (2022). Humanization of professional training specialist of information, library, and 

archival affairs under distance learning. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 108–114 [in Ukrainian]. 

7. On higher education: Law of Ukraine. Retrieved from: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-

18#Text [in Ukrainian]. 

8. Institutions of higher education. Register of subjects of educational activity. Retrieved from: 

https://registry.edbo.gov.ua/?fbclid=IwAR2GR_L4o9TEbK_KlSxYaMCFlDCsWNO0iIXSPQsKNU9YEmA

bGBASMBUaMt8 [in Ukrainian]. 

9. Yavorska, T. (2022). Innovative technologies and training methods in the process of training future 

specialists in the field of information and library. Library Science. Record Studies. Informology, 2, 101–107 [in Ukrainian]. 
 

Стаття надійшла до редакції 12.10.2022  
Отримано після доопрацювання 14.11.2022 

Прийнято до друку 22.11.2022 
  

http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1477
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18#Text
https://zakon.rada.gov.ua/%20laws/show/1556-18#Text
https://registry.edbo.gov/
https://vstup.osvita.ua/


102                                            Загуменна В. В., Кузьменко О. І. Інформаційно-аналітична діяльність …  
УДК 025.5:303.442.3:001]-043.86 

DOI 10.32461/2409-9805.4.2022.269817 

 
Цитування: 

Загуменна В. В., Кузьменко О. І. Інформаційно-аналітична 

діяльність як наукова та навчальна дисципліна: еволюція, 

тенденції розвитку. Бібліотекознавство. Документознавс-

тво. Інформологія. 2022. № 4. С. 102–107. 

 

Zagumenna V., Kuzmenko O. (2022). Information and 

Analytical Activity as a Scientific and Educational Discipline: 

Evolution, Development Trends. Library Science. Record 

Studies. Informology, 4, 102–107 [in Ukrainian]. 

 

 

 

Загуменна Віра Вікторівна,  

кандидат педагогічних наук, професор,  

професор кафедри артменеджменту  

та івент-технологій 

Національної академії керівних кадрів  

культури і мистецтв 

https://orcid.org/0000-0002-4238-890X 

vzagumenna@ukr.net 

 

Кузьменко Олена Ігорівна, 

кандидат історичних наук, доцент,  

доцент кафедри артменеджменту 

та івенттехнологій 

Національної академії керівних кадрів  

культури і мистецтв 

https://orcid.org/0000-0003-4954-2815 

totalnost18@gmail.com 

 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК НАУКОВА  

ТА НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА: ЕВОЛЮЦІЯ, ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ 
 

Мета роботи – окреслити основні змістові компоненти інформаційно-аналітичної діяльності 

(ІАД), у контексті цього показати процес еволюціонування дисципліни ІАД у відповідь на виклики ін-

формаційного суспільства та його потреби у фахівцях з новими компетентностями в умовах цифро-

візації. Методологія дослідження полягає в застосуванні комплексу загальнонаукових та спеціальних 

методів, а саме: аналітико-синтетичної переробки інформації, абстрагування, узагальнення, логіч-

ного та системного підходів, термінологічного, історичного методів, а також порівняння та взає-

мозв’язку теорії і практики. Наукова новизна роботи полягає в розширенні уявлень про роль дисцип-

ліни «Інформаційно-аналітична діяльність» у формуванні компетентностей при підготовці фахівців 

зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» та їх впливу на розвиток сучасного 

суспільства в умовах інформатизації та цифровізації. Висновки. Аналіз наукових публікацій щодо ро-

звитку та функціонування інформаційно-аналітичної діяльності в суспільстві, вивчення відповідних 

нормативних документів, зокрема освітньо-професійних програм та освітніх стандартів, навчальних 

планів зі спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» свідчить про те, що дисципліна 

«Інформаційно-аналітична діяльність» і надалі буде затребуваною в процесі підготовки здобувачів 

зазначеного напряму. По-перше, це зумовлено тим, що процеси інформаційно-аналітичної діяльності 

пронизують діяльність усіх інформаційних установ та інших організацій, які так чи інакше дотичні 

до роботи з інформацією та різноманітними документами. Потреба в інформаційно-аналітичних 

продуктах бібліотек та інших інформаційних установ зумовлена об’єктивним запитом користувачів 

сформувати уявлення про основні тенденції змін у змістовому наповненні великих масивів інформації 

у відповідь на виклики цифрового суспільства. По-друге, повсюдний розвиток та впровадження інфор-

маційно-комунікативних технологій, поява нових видів документів та носіїв інформації, новий рівень 

еволюції аналітичних технологій вимагають від майбутніх інформаційних фахівців глибокого знання 

інформаційно-аналітичних процесів та високого рівня цифрової компетентності. Це забезпечить гну-

чкість й адаптивність освітньої системи до нових видів професійної діяльності, що з’являються вна-

слідок цифрової трансформації. 

Ключові слова: інформаційна діяльність, аналітична діяльність, інформаційно-аналітичне за-

безпечення, аналітика, інформаційні потреби користувачів, інформаційні продукти і послуги, цифро-

візація. 
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INFORMATION AND ANALYTICAL ACTIVITY AS A SCIENTIFIC  

AND EDUCATIONAL DISCIPLINE: EVOLUTION, DEVELOPMENT TRENDS 
 

The purpose of the work is to outline the main meaningful components of information-analytical activity 

(IAA), in this context, to show the process of evolution of the IAA discipline in response to the challenges of 

the information society and its need for new specialists with new knowledge competencies in the conditions of 

digitisation. The research methodology consists in the application of a complex of general scientific and 

special methods, namely: analytical and synthetic processing of information, abstraction, generalisation, 

logical and systemic approaches, terminological and historical methods, as well as comparison and 

interrelationship of theory and practice. The scientific novelty of this work lies in the expansion of ideas about 

the role of the discipline "Information and analytical activity" in the formation of competences in the training 

of specialists in the specialty "Information, library and archive" and their influence on the development of 

modern society in the conditions of informatisation and digitisation. Conclusions. The analysis of scientific 

publications on the development and functioning of information and analytical activities in society, the study 

of relevant regulatory documents, in particular, educational and professional programs and educational 

standards, curricula for the specialty "Information, library and archival affairs" shows that, that the discipline 

"Information and analytical activity" (or "Information analytics") will continue to be in demand in the process 

of training applicants of the specified direction. Firstly, this is due to the fact that the processes of information 

and analytical activity permeate the activities of all information institutions and other organisations, which in 

one way or another are related to work with information and various documents. The need for information 

and analytical products of libraries and other information institutions is due to the objective request of users 

to get an idea of the main trends of changes in the meaningful filling of large masses of information in response 

to the challenges of the digital society. Secondly, the widespread development and implementation of 

information and communication technologies, the emergence of new types of documents and information 

carriers, a new level of evolution of analytical technologies, require future information specialists to have a 

deep knowledge of information and analytical processes and high level of digital competence. This will ensure 

the flexibility and adaptability of the educational system to new types of professional activity that appear as a 

result of digital transformation. 

Keywords: information activity, analytical activity, information and analytical support, analytics, 

information needs of users, information products and services, digitalisation. 

 

Актуальність теми дослідження. Процеси 

глобалізації та цифровізації суспільства надали 

можливість доступу до наявних інформаційно-ін-

телектуальних ресурсів, а також створили умови 

для продукування значних обсягів нової інформа-

ції. Потреба в інформаційно-аналітичних продук-

тах бібліотек та інших інформаційних установ зу-

мовлена об’єктивним запитом користувачів сфор-

мувати уявлення про основні тенденції змін у зміс-

товому наповненні великих масивів інформації, 

що відображає розвиток суспільних процесів [6].  

Усе це вимагає набуття нових фахових ком-

петентностей у галузі інформаційної, бібліотечної 

та архівної справи. Саме дисципліна «Інформа-

ційно-аналітична діяльність» (ІАД) дає можли-

вість набути компетентності з узагальнення, 

аналізу, оцінки, систематизації, моніторингу, збері-

гання, поширення та надання в користування інфо-

рмації в будь-яких форматах, здійснення пошуку ін-

формації в різних джерелах для розв’язання профе-

сійних завдань. 

Аналіз досліджень і публікацій. Питання, 

присвячене з’ясуванню сутності поняття «інфор-

маційно-аналітична діяльність», привертало увагу 

таких вчених, як: В. Варенко, О. Горогуль, І. Заха-

рова, Л. Філіпова, О. Кобєлєв, Г. Сілкова, Г. Шве-

цова-Водка й ін.  

Ґрунтовно інформаційно-аналітичну діяль-

ність досліджують О. Кобєлєв [5] та В. Варенко 

[1]: вони виявили специфіку розвитку інформа-

ційно-аналітичного забезпечення і його місце в 

сучасному світі, а також встановили процеси, що 
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нерозривно з ним пов’язані, а саме: інформаційні 

загрози та інформаційні війни, інформаційний 

простір, інформаційна політика й стратегія тощо. 

Зокрема, О. Кобєлєв аналізує інформаційну аналі-

тику, вплив науково-технічного прогресу на роз-

виток інформаційно-аналітичної діяльності та 

утворення інформаційних служб як центрів про-

дукування нового знання. В. Варенко вивчає при-

роду інформаційно-аналітичного документа, здій-

снює аналіз виникнення управлінської інформації 

та оформлення її в документ, аналізує вимоги до 

документів, принципи їх побудови, пропонує влас-

ний перелік інформаційно-аналітичних документів.   

В. Пальчук, О. Горогуль, зокрема, розгляда-

ють сучасні тенденції розвитку базових функцій 

інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек 

та ін. [3, 8]. 

Мета роботи – окреслити основні змістові 

компоненти інформаційно-аналітичної діяльності 

(ІАД), у контексті цього показати процес еволю-

ціонування дисципліни ІАД у відповідь на ви-

клики інформаційного суспільства у фахівцях, які 

володіють компетентностями, що відповідають 

вимогам часу. 

Виклад основного матеріалу. Поняття «ін-

формаційно-аналітична діяльність» містить дві 

складові: інформаційна та аналітична діяльність. 

Перша – інформаційна – вказує взаємозв’язок з 

поняттям «інформація», яке досить широке вико-

ристовують, тому кожна наука й кожна галузь 

знань тлумачать його по-своєму. У Законі Укра-

їни «Про інформацію» саму інформацію визна-

чено, як «документовані або публічно оголошені 

відомості про події та явища, що відбуваються в 

суспільстві, державі та навколишньому природ-

ному середовищі», а інформаційну діяльність іден-

тифіковано узагальнено – «як сукупність дій, 

спрямованих на задоволення інформаційних потреб 

громадян, юридичних осіб і держави» [9]. 

У ДСТУ 2392-94 «Інформація та документа-

ція. Базові поняття. Терміни та визначення» ін-

формаційну діяльність визначено більш розлого: 

як постійне та систематичне збирання та оброб-

лення записаної інформації з метою її зберігання, 

пошуку, використання чи пересилання, що вико-

нує будь-яка особа чи організація.  

Близько до стандарту тлумачить це поняття 

Г. Швецова-Водка, яка розглядає інформаційну 

діяльність як «сукупність процесів збору, аналізу, 

перетворення, зберігання, пошуку та поширення 

інформації, які систематично здійснює певна ор-

ганізація (установа, підрозділ, група осіб і т.п.)» [11]. 

Воно, на нашу думку, є найбільш переконливим.   

Г. Сілкова пов’язує інформаційну діяль-

ність з якісним та оперативним забезпеченням 

споживачів інформації відповідно до їх потреб та 

ін. [10]. Це зауваження можна вважати вдалим 

доповненням до попереднього. 

При порівнянні вказаних вище тлумачень 

окреслюється спільна й основна сутність інфор-

маційної діяльності – швидке, якісне і повне задо-

волення інформаційних потреб користувачів ін-

формації стосовно їх базової діяльності. Ефектив-

ним і цілеспрямованим видом інформаційної діяль-

ності є створення кінцевого інформаційного про-

дукту – інформаційного видання.  

Друга складова поняття «інформаційно-

аналітична діяльність» – аналітична – виступає 

органічною компонентою всіх різновидів інфор-

маційної діяльності, оскільки без аналітичних ме-

тодик неможливо опрацювати вхідну інформацію 

та створити якісний інформаційний продукт.  

Інформаційна аналітика посідає особливе 

місце в структурі інформаційної діяльності, є її 

специфічним різновидом. Аналітичний компо-

нент пронизує всі види інформаційної діяльності, 

оскільки без елементарного аналізу інформації ін-

формаційний процес не існує.  

Основною рисою, що відрізняє інформа-

ційну аналітику від інших видів інформаційної ді-

яльності, є те, що вона не тільки інформує спожи-

вача, а й формує нові знання на основі переробки 

наявної інформації з метою оптимізації прийняття 

рішень. 

Варто зазначити, що чільне місце в інформа-

ційно-аналітичній діяльності посідає науково-інфор-

маційна діяльність. У Державному стандарті Укра-

їни ДСТУ 5034:2008 «Науково-інформаційна діяль-

ність. Терміни та визначення понять» (2009) нау-

ково-інформаційну діяльність визначено як «сукуп-

ність дій, спрямованих на задоволення потреб гро-

мадян, юридичних осіб і держави в науково-техніч-

ній інформації, що полягає в її збиранні, аналітично-

синтетичній обробці, фіксації, зберіганні, пошуку та 

поширенні».  

Інформаційна аналітика та науково-дослідна 

робота мають багато спільного. Професійну аналі-

тику здійснюють на науковій основі, унаслідок чого 

більшість вчених взагалі не розділяють ці поняття. 

І наука, й інформаційна аналітика продуку-

ють нові знання; і наука, й інформаційна аналі-

тика базуються на загальнонаукових аналітичних 

методах та технологіях. У процесі роботи і вче-

ний, й аналітик використовують єдину методоло-

гічну базу дослідження. Їхній мисленнєвий про-

цес здійснюється за одними й тими самими алго-

ритмами та законами. 

Свій погляд на трактування ІАД запропону-

вали також вчені Л. Філіпова та І. Захарова. На 

їхню думку, сутність інформаційно-аналітичної 

діяльності полягає в застосуванні на стадії впо-

рядкування (інформаційна складова) методів ана-

літичної обробки інформації та методів аналізу на 

базі інформаційних знань, підготовлених завдяки 
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інтелектуальній обробці інформаційних масивів 

(аналітична складова) [4]. Отже, аналітична скла-

дова інформаційної діяльності охоплює певні про-

цеси як аналітичної, так й інформаційної діяльності.  

З огляду на вказане вище інформаційно-

аналітичну діяльність визначимо так: це специфіч-

ний багаторівневий вид інформаційної діяльності, 

спрямований на аналіз, узагальнення інформації, 

що циркулює в суспільстві (аналітична складова) 

для вироблення інформаційно-аналітичних про-

дуктів (інтелектуальна складова) як для забезпе-

чення інформаційних потреб користувачів в різних 

галузях, так і для прийняття управлінських рішень.  

Поява навчальної дисципліни з аналогіч-

ною назвою пов’язана з викликами інформацій-

ного суспільства, що вимагає задоволення інфор-

маційних потреб користувачів в отриманні опера-

тивної та достовірної інформації для вирішення 

відповідних завдань. У цьому контексті варто на-

гадати головні етапи технологічної трансформації 

у сфері оброблення, поширення та використання 

інформації. Результатом цих перетворень стало 

набуття суспільством нової якості, формування 

нової соціально-технологічної парадигми інфор-

маційного суспільства. 

Виникнення наприкінці 60-х років ХХ сто-

ліття автоматизованих інформаційно-пошукових 

систем різного цільового призначення дало змогу 

порушити питання про створення міжнародних 

інформаційно-бібліографічних програм. З метою 

забезпечення належної координації в діяльності 

інформаційних центрів на національному рівні 

у  1974 році ЮНЕСКО організувала міжурядову 

конференцію з планування національних інфра-

структур документації, бібліотек та архівів. На ній 

ухвалили нову міжнародну інформаційно-бібліо-

графічну програму «Національна інформаційна 

система» (НАТІС). Програма була спрямована на 

координацію всіх інформаційних служб у кожній 

країні, як універсальних, так і галузевих, з метою 

одноразової обробки всіх видів документів та ба-

гаторазового їх використання з будь-якою метою. 

Метою НАТІС було надання доступу до ін-

формації, у якій були зацікавлені різні категорії 

користувачів. До певної міри цим вимогам відпо-

відала Державна система науково-технічної інфор-

мації (ДСНТІ) у колишньому СРСР. В Україні від-

повідно функціонувала республіканська ланка 

системи науково-технічної інформації, на основі 

якої вже за часів незалежності була створена На-

ціональна система науково-технічної інформації 

України. Саме наприкінці 60-х – на початку 70-х років 

ХХ ст. з метою забезпечення фахівців певних га-

лузей оперативною і достовірною інформацією 

при великих науково-технічних бібліотеках, нау-

ково-дослідних інститутах, конструкторських бюро, 

патентних службах, підприємствах та інших установах 

в Україні створили центри науково-технічної ін-

формації. Ці служби потребували відповідних фа-

хівців для вирішення нагальних завдань, що сто-

яли перед інформаційним суспільством, яке набу-

вало розвитку [4]. 

У відповідь на запит суспільства при Хар-

ківському державному інституті культури (нині 

Харківська державна академія культури) і Київсь-

кому державному інституті культури (нині Київ-

ський національний університет культури і мис-

тецтв) у межах спеціальності «Бібліотекознавство 

та бібліографія» були започатковані кваліфікації, 

спрямовані на підготовку спеціалістів галузевої 

спеціалізації, а саме: бібліотекар-бібліограф нау-

ково-технічної літератури, бібліотекар-бібліограф 

сільськогосподарської літератури, бібліотекар-бі-

бліограф художньої літератури й ін. Зокрема, з ме-

тою підготовки фахівців для органів науково-тех-

нічної інформації при інститутах відкрили відді-

лення науково-технічних бібліотек, де вивчали 

науково-технічну літературу, вищу математику, 

основи промислового виробництва й ін. З’явилася 

така дисципліна, як інформатика, де студенти по-

чали знайомитися з основами автоматизації біблі-

отечно-бібліографічних процесів, дізналися про 

існування перфокарт, мікрофіш, мікрокарт тощо. 

80-ті – початок 90-х рр. ХХ ст. характеризу-

ються стрімким зростанням потоку інформації, 

яка потребувала узагальнення та змістовного 

осмислення, що посилило значення інтелектуаль-

ної складової при прийнятті управлінських рі-

шень. Затребуваними стали оглядова та реферативна 

інформація, більш глибокий аналіз змісту докумен-

тів. Саме в цей період була започаткована така ди-

сципліна, як «Аналітико-синтетична обробка до-

кументів» (пізніше «Аналітико-синтетична пере-

робка інформації»), яка, як правило, включала пи-

тання бібліографічного опису, анотування, систе-

матизації, індексування, реферування тощо. Струк-

тура та зміст цієї дисципліни пізніше стали основою 

підручника Н. Кушнаренко й Н. Удалової «Нау-

кова обробка документів» [7]. 

У 1995 році за iнiцiативи Харківської дер-

жавної академії культури (на той час Харкiвський 

державний інститут культури) в освiтнiй класи-

фiкацiйний кадастр України була введена спеці-

альність «Документознавство та інформаційна ді-

яльність», де також успішно викладали дисцип-

ліну «Аналітико-синтетична обробка документів» 

(АСОД). Але вона переважно зорієнтована на на-

вчання згортати інформацію і на роботу саме з текс-

товою інформацією. 

Як реакція на потребу суспільства у фахів-

цях – інформаційних аналітиках – у середині 90-х ро-

ків ХХ століття в Україні з’явилася дисципліна 

«Інформаційно-аналітична діяльність», яка більше 

має справу як з текстовою, так і з фактографічною 
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(у вигляді цифр, статистичних відомостей, баз да-

них, схем, розрізнених зареєстрованих фактів та 

ін.) інформацією. У зв'язку із цим сфера застосу-

вання цієї дисципліни набагато ширша, ніж АСОД. 

У межах навчання дисципліні основною метою 

ІАД є оволодіння аналітичними навичками й тех-

нологіями для застосування як бази підтримки 

управлінських рішень у бізнес-сфері. 

На той період викладання дисципліни було 

пов’язане з навчальними закладами, які готували 

переважно фахівців бібліотечно-інформаційного 

спрямування. Це передусім Київський державний 

інститут культури (нині Київський національний 

університет культури і мистецтв), Харківський 

державний інститут культури (нині Харківська 

державна академія культури) і Рівненський гума-

нітарний університет. 

У 2000-х роках з’явилися навчальні посіб-

ники, зокрема І. Захарової та Л. Філіпової «Основи 

інформаційно-аналітичної діяльності» (2013, 

ХДАК), В. Варенко «Інформаційно-аналітична ді-

яльність» (2014, Університет «Україна») та деякі 

інші, у яких були представлені теоретичні основи 

та організаційно-методичні засади реалізації ІАД 

в управлінській сфері та в галузі науково-техніч-

ної інформації, типологія інформаційно-аналітич-

них продуктів і послуг, методика їх створення і 

надання користувачам, підготовка інформаційно-

аналітичних документів та інші важливі питання 

щодо інформаційно-аналітичного забезпечення 

окремих галузей. 

ІАД як дисципліна набула особливої акту-

альності й стала базовою як для спеціальності 

«Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографія», 

так і для спецiальності «Документознавство та iн-

формацiйна дiяльнiсть». 

На базі зазначених вище спеціальностей у 

2015 році з’явилася нова спеціальність «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа» (ІБАС), яка 

об’єднала дві попередні, завдяки чому значно роз-

ширився перелік закладів вищої освіти (ЗВО) як 

гуманітарного, так і технічного спрямування, що 

здійснюють підготовку відповідних фахівців.  

В останні роки дисципліна «Інформаційно-

аналітична діяльність» («Інформаційна аналітика») 

продовжує актуалізуватися в новому цифровому 

вимірі, відбувається її адаптація до технологічних 

і соціальних змін унаслідок широкого впровадження 

інтернет-технологій. Аналіз сучасних освітньо-

професійних програм спеціальності ІБАС свід-

чить про включення до них широкого спектру 

компетентнісних характеристик здобувачів, 

що передбачають використання певних видів  

інформаційно-аналітичної діяльності, орієнтова-

них на підтримку процесів цифрової трансформації. 

Як справедливо зауважує В. Варенко, тра-

диційні аналітичні технології вже не здатні якісно 

та швидко обробляти значні інформаційні масиви, 

що зумовлює появу нових технологій, зокрема 

операційної (онлайнової) аналітики, відкриває 

широкі можливості для інтеграції з різними дже-

релами інформації через відповідні застосунки, 

засоби зв’язку та електроніки, забезпечуючи при 

цьому єдине спільне надання інформації на основі 

великих даних [2]. 

Наукова новизна нашої роботи полягає в роз-

ширенні уявлень про роль дисципліни «Інформа-

ційно-аналітична діяльність» у формуванні ком-

петентностей при підготовці фахівців зі спеціаль-

ності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

та виявленні їх впливу на розвиток сучасного суспіль-

ства в умовах інформатизації та цифровізації. 

Висновки. Аналіз наукових публікацій 

щодо розвитку та функціонування інформаційно-

аналітичної діяльності в суспільстві, вивчення від-

повідних нормативних документів, зокрема освіт-

ньо-професійних програм та освітніх стандартів, 

навчальних планів зі спеціальності «Інформа-

ційна, бібліотечна та архівна справа», свідчить 

про те, що дисципліна «Інформаційно-аналітична 

діяльність» сьогодні є достатньо затребуваною 

в процесі підготовки здобувачів зазначеного на-

пряму.  

По-перше, це зумовлено тим, що процеси 

інформаційно-аналітичної діяльності пронизують 

діяльність усіх інформаційних установ та інших 

організацій, які так чи інакше дотичні до роботи з 

інформацією та різноманітними документами. 

Потреба в інформаційно-аналітичних продуктах 

бібліотек та інших інформаційних установ зумов-

лена об’єктивним запитом користувачів сформу-

вати уявлення про основні тенденції змін у зміс-

товому наповненні великих масивів інформації 

у відповідь на виклики цифрового суспільства. 

По-друге, повсюдний розвиток і впрова-

дження інформаційно-комунікативних техноло-

гій, поява нових видів документів та носіїв інфор-

мації, новий рівень еволюції аналітичних техно-

логій вимагають від майбутніх інформаційних фа-

хівців глибокого знання інформаційно-аналітич-

них процесів та високого рівня цифрової компетент-

ності. Це забезпечить гнучкість та адаптивність 

освітньої системи до нових видів професійної діяль-

ності, що з’являються внаслідок цифрової транс-

формації. 
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6. За наявності трьох і більше граматичних помилок на сторінці, текст до публікації не приймається. 

7. Редколегія організовує внутрішнє (обов’язкове) та зовнішнє (за необхідності) рецензування  статей. 

Якщо автор не згоден із зауваженнями рецензента, він має обґрунтувати це письмово. Редколегія залишає 

за собою право відхилити статтю, якщо автор безпідставно залишає без уваги побажання рецензента. 

 

Структура та оформлення статті  

 

1. Статтю оформлюють у текстовому редакторі Word for Windows (шрифт Times New Roman 14, міжрядковий 

інтервал – 1,5). Поля всі – 2 cм, сторінки не нумерують. 

2. Індекс УДК. 

3. Відомості про автора українською та англійською мовами, що містять такі дані (без скорочень та абревіатур): 

прізвище, ім’я, по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада із зазначенням структурного підрозділу та назви 

установи за основним місцем роботи автора. Наприклад: Єсипенко Роман Миколайович, доктор історичних 

наук, професор, професор кафедри суспільних наук Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 

4. Авторський цифровий ідентифікатор ORCID подають у форматі: https://orcid.org/0000-0000-0000-0000. 

5. Контактна інформація: електронна пошта і номер телефона (він не буде надрукований). 

6. Назва статті українською та англійською мовами. 

7. Анотації та ключові слова наводять українською та англійською мовою обсягом не менше 1800 знаків 

(з проміжками). Анотацію  наводять одним абзацом, з вирівнюванням по ширині; вона містить такі рубрики: 

Мета роботи; Методологія роботи; Наукова новизна; Висновки; Ключові слова. Анотація англійською мо-

вою є перекладом україномовного варіанта. 

8. Основний текст статті повинен містити такі структурні елементи (рубрики), які виділяють з абзацного 

виступу напівжирним шрифтом: Актуальність теми дослідження. Аналіз досліджень і публікацій. Мета 

дослідження. Виклад основного матеріалу. Наукова новизна. Висновки. 

9. Перелік цитованої літератури укладають за алфавітом або за порядком посилання в тексті та оформлюють 

згідно з вимогами Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне 

посилання. Загальні положення та правила складання». Підзаголовок «Список використаних джерел» виділяють 

жирним шрифтом. У списку має бути не менше 7–8 посилань на джерела, бажана наявність іноземних джерел; 

рекомендовано посилання на іноземні журнали з високим індексом цитованості або базову монографію в цій галузі. 

10. Скорочення оформлюють відповідно до ДСТУ 3582:2013 «Бібліографічний опис. Скорочення слів і 

словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила». 
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11. References (література латиницею) наводять повністю окремим блоком, повторюючи список літера-

тури, наданий національною мовою, незалежно від того, є в ньому іноземні джерела чи немає. Якщо в списку є 

посилання на іноземні публікації, їх повністю повторюють у списку, наведеному в латиниці. 

References оформлюють згідно зі стандартом APA (American Psychological Association (APA) Style). 

Для транслітерації українського тексту латиницею рекомендовано користуватись системами автоматичної транс-

літерації: http://translit.kh.ua/#passport. 

Зразок детального оформлення транслітерованого латиницею списку використаних джерел    див. на сайті 

Академії: https://nakkkim.edu.ua/images/Instytuty/nauka/vydannia/Oformlennia_References.pdf 

12. Обсяг статті – до 13 сторінок (включно з анотаціями, ілюстраціями, таблицями, графіками та списком 

літератури). Відгук або рецензія – 1–2 сторінки.  

13. Рисунки й таблиці розміщують у тексті статті з вирівнюванням по центру сторінки, без обтікання 

текстом та не виходячи за поле набору. Рисунки й таблиці необхідно подавати в статті безпосередньо після 

тексту, де вони згадані вперше. На кожну формулу, таблицю, рисунок, графік у тексті мають бути обов'язкові 

посилання. 

14. Ілюстрації та фото (кольорові або чорно-білі, з градаціями сірого кольору) «вмонтовують» в основний 

текст статті та обов’язково нумерують і підписують. 

15. Посилання оформлюють так: [8, 25], де 8 – порядковий номер джерела в списку, 25 –  номер 

сторінки. Посилання на кілька джерел: [8, 25; 4, 67]. 

16. Лапки: «...»; подвійні лапки для оформлення цитати в цитаті: «“...”». 

17. Примітки оформлюють як виноски та розміщують після основного тексту перед списком літератури. 

Знак виноски виконують надрядковою арабською цифрою безпосередньо після того  слова, числа, символу,  

речення, до якого дають пояснення.  

18. Між ініціалами та прізвищем, а також між цифрою та словесним позначенням ставлять нерозривний 

проміжок: Т.оШевченко, ХХІостоліття, 2022орік. 
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БІОГРАФІЯ В АКСПЕКТІ КУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ МИТЦЯ І ПУБЛІКИ 

 

Мета роботи – виявити комунікативний потенціал біографії майстра, довести її вплив на культурний 

діалог між людством і здобутками митця. Методологія дослідження полягає в застосуванні низки підходів: ана-

літичного – для осмислення літератури за темою статті; міждисциплінарного – з метою всебічного вивчення фактоло-

гічного матеріалу та набуття нових знань; системного з використання цілого спектру методів (біографічного, 

семіотичного, культурологічного, герменевтичного, історичного, теоретичного узагальнення) – задля комплекс-

ного осягнення заявленої квестії. Наукова новизна полягає в тому, що вперше в національній гуманітаристиці 

життєпис експліковано як спосіб цивілізаційного контактування творця і публіки, транслятор найважливіших 

сенсів епохи. Висновки. У публікації доведено твердження: біографія митця – важлива складова комунікатив-

ного простору сьогодення. Вона втілює антропологічні виміри історії, світоглядні засади доби через висвітлення 

буття свого героя, його значущих досягнень. Автор хронік життєву стратегію майстра вибудовує так, щоб він 

став зрозумілим реципієнтам будь-якого періоду. Аналіз літопису дає змогу виявити багатство символічних форм 

культурного контактування, пов’язаних із художніми творами, епохальними особливостями, громадськими об-

ставинами тощо. У своїй єдності вони впливають на сприйняття образу митця. Цей процес публіка здійснює вна-

слідок розкодування духовної інформації, відповідно до наявних норм, традицій конкретного часу, усвідомлення 

буттєвого та креативного досвіду персонажа. Життєпис як засіб комунікування демонструє свободу від ідеологі-

чної, суспільної обмеженості, оскільки уможливлює спілкування індивідам різних ер, знімає територіальні, мов-

леннєві, соціальні та ін. бар’єри. Завдяки своїй здатності втілювати універсальні цивілізаційні концепти хроніки 

не тільки виражають оповідь про митця, але й дають змогу висловитися сучасному реципієнту. Так слухач (гля-

дач) через біографію контактує з майстром, його часом, людством. 

Ключові слова: біографія, культурна комунікація, митець, публіка.  
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BIOGRAPHY IN THE ASPECT OF CULTURAL COMMUNICATION OF AN ARTIST AND AUDIENCE 

 

The purpose of the article is to reveal the communicative potential of the master's biography, to prove its 

influence on the cultural dialogue between humanity and the achievements of the artist. The research methodology is to 

apply a number of approaches: analytical – to comprehend the literature on the topic of the article; interdisciplinary - for 

a comprehensive study of factual material and in obtaining new knowledge; systemic using a whole range of methods 

(biographical, semiotic, culturological, hermeneutic, historical, theoretical generalization) – comprehending the stated 

quest, etc. Scientific novelty: for the first time in the national humanities, biography is explained as the way of 

civilizational contact between the creator and the public, the translator of the most important meanings of the era. 

Conclusions. The publication states that the artist's biography is an important component of the communicative space of 

nowadays. It embodies the anthropological dimensions of history, the worldview of the day through the coverage of the 

hero's life, his significant achievements. The author of the chronicles builds the life strategy of the master in such a way 

that he becomes clear to the recipients of any period. An analysis of the chronicle reveals the richness of symbolic forms 

of cultural contact associated with works of art, epoch-making features and social circumstances, and so on. In unity, they 

affect the perception of the artist's image. This process is carried out by the public as a result of decoding spiritual 

information in accordance with existing norms, traditions of a particular time, awareness of the existential and creative 

experience of the character. Biography as a means of communication demonstrates freedom from ideological, social 

limitations, as it allows communication of individuals of different eras, removes territorial, speech, social, and others 

barriers. Due to their ability to embody the universal concepts of civilization, the chronicles express not only the story of 

the artist, but also allow the modern recipient to express himself. Thus the listener (viewer) through the biography is in 

contact with the master, his time, humanity. 

Keywords: biography, cultural communication, artist, audience. 

 

Культурне контактування характеризується дуалістичністю: з одного боку, функціонує відповідно до ду-

ховних законів розвитку суспільства, з іншого – має певну незалежність, зумовлену специфікою передачі інфор-

мації. На думку О. Злотника, вона транслюється через: «внутрішній діалог мистецтва (об'єкта) і реципієнта 

(суб’єкта); художнє спілкування між суб’єктами, що виникає на тлі (за допомогою) мистецтва; взаємодія за до-

помогою мистецтва із соціокультурним простором людства» [6, 16]. 
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