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СТОРІНКА ГОЛОВНОГО РЕДАКТОРА

Литвин С.Х.

НАМ 10 РОКІВ

Шановні колеги, читачі й автори нашого часопису!
Журналу цього року виповнилося 10 років. 
Дата спонукає до роздумів, підбиття підсумків, визначення напрямків подальшого 

розвитку.
Ці роки журнал ставив своєю метою комплексне відображення споріднених проблем 

розвитку бібліотекознавства, документознавства, інформології та висвітлення широкого 
кола теоретико-методологічних засад цих наук, їхнього впливу на практику.

До складу редакційної колегії входять відомі вітчизняні та зарубіжні вчені-лідери 
наукових шкіл, автори фундаментальних праць, висококомпетентні професіонали, які 
користуються заслуженим авторитетом у фаховому загалі.

Роль і місце журналу зумовлене, насамперед, науковим статусом своїх авторів. У журналі 
друкувалися знані науковці В.М. Андрієнко, Г.Г. Асєєв, В.В. Бездрабко, Г.В. Боряк, В.А. Вергунов, 
Л.А. Дубровіна, В.О. Ільганаєва, Я.С. Калакура, С.Г. Кулешов, Н.М. Кушнаренко, В.П. Ляхоцький, 
О.В. Матвієнко, І.Б. Матяш, Т.В. Навальська, Г.В. Папакін, М.І. Сенченко, Г.В. Сілкова, В.К. Скнарь, 
М.С. Слободяник, М.С. Тимошик, В.М. Удовик, Л.Я. Філіпова, В.Г. Чернець, В.С. Шандра, Г.М. Шве-
цова-Водка, М.Г. Щербак та інші.

Міжнародний статус виданню надає участь у журналі зарубіжних авторів, відомих 
учених із Росії: А.Е. Кадрової, М.С. Ларькова, Т.О. Новоженової, Г.П. Пиріжкова, Е.О. Плєш-
кевича, В.П. Рижова, А.В. Соколова, Ю.М. Столярова; з Білорусі: Н.А. Камполе, С.В. Сілкова, 
В.В. Федорова; з Литви – Ю.П. Чапіте, з Фінляндії – Й. Вампуле та ін.

Журнал є фаховим з історичних наук та із соціальних комунікацій, а також за-
реєстрований у міжнародній електронній базі наукометричних даних.

У перспективі ми бачимо перед собою такі завдання: підтримувати високий теоретичний 
рівень публікацій; продовжувати залучати до числа авторів провідних вітчизняних і 
зарубіжних теоретиків і практиків; розширити коло наших авторів із числа молодих 
дослідників – аспірантів, магістрів, талановитих студентів. Чекаємо оригінальних статей 
з фундаментальних і прикладних проблем, насамперед, документаційно-комунікаційного 
циклу. Бажаним було б ширше обговорювати на сторінках журналу проблеми удосконалення 
підготовки і підвищення кваліфікації документознавців і бібліотекознавців, висвітлювати 
проблеми національного книговидання, розглядати проблеми теорії соціальних комунікацій та 
прикладних проблем інформології.

Ми із задоволенням будемо друкувати цікаві новини наукового життя, повідомлення про 
наукові конференції та вісті з конференцій, круглих столів, симпозіумів тощо. 

Сподіваємося на подальшу плідну співпрацю з авторським колективом і читачами 
журналу.

Вітаючи з 10-літнім Ювілеєм наших колег, читачів та авторів, ми висловлюємо 
особливу вдячність ректору Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 
Василю Гнатовичу Чернецю, проректору з наукової роботи та міжнародних зв’язків Василю 
Дмитровичу Шинкаруку, першому головному редактору журналу Михайлу Семеновичу 
Слободянику, літературному редактору Ларисі Петрівні Будаш, технічному редактору Тетяні 
Валеріївні Кравченко, начальнику видавничого відділу Леоніду Йосиповичу Булаєву.

Бажаємо творчих успіхів, нових наукових досягнень, миру і добра, здоров’я, віри і 
витримки, всіляких життєвих гараздів, наснаги у праці в ім’я України, а нашому журналу – 
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ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНИЙ ПІДХІД ДО ПІДГОТОВКИ ДОКУМЕНТОЗНАВЦІВ 
ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ ЯКІСНИХ ПАРАМЕТРІВ НАВЧАННЯ У ВНЗ 

В статті розкриваються теоретичні і практичні аспекти підготовки фахівців спеціальнос-
ті «Документознавство та інформаційна діяльність». Визначено, що впровадження процесно-
орієнтованого підходу до організації навчання студентів забезпечить модернізацію системи спеці-
альної підготовки документознавців. Пропонується концептуальна модель управління навчально-
виховним процесом, яка поєднує змістово-цільовий та організаційно-технологічний блоки. 

Ключові слова: система підготовки документознавців, управління навчально-виховним процесом, 
концептуальна модель, процесно-орієнтований підхід.

L.G. Petrovа

PROCESS-ORIENTED APPROACH TO THE PREPARATION OF DOCUMENTATION
AS A FACTOR OF STUDY QUALITY PARAMETERS IN HIGH SCHOOL

The article touches upon the issue of theoretical and practical aspects of «Documentation and Information 
activity» system of training. It is de ned that implementation of process-oriented approach to training of 
students will provide modernization of the special training for document controllers. Educational process 
Managing conceptual model which combines content-targeted and organizational-technological blocks has 
been proposed. 

Keywords: system of training for document controllers, educational process managing, conceptual model, 
process-oriented approach.

Динамічний розвиток глобальних комуні-
кацій та розбудова інформаційного суспільства 
в Україні зумовили парадигмальні зрушення в 
поглядах на роль інформації та знань, актуа-
лізували потребу підготовки значної кількості 
фахівців інформаційної сфери. Важливе міс-
це серед них посідає професійна група до-
кументознавців. Її актуальність підтверджу-
ється новим науковим напрямом «Соціальні 
комунікації», в який увійшла спеціальність 
«Документознавство та інформаційна діяль-
ність». Враховуючи суспільні потреби у ква-
ліфікованих спеціалістах-документознавцях, 
перед системою вищої освіти постає важливе 
завдання пошуку нових підходів, які б забез-
печували подальше удосконалення навчально-

виховного процесу з пріоритетом зростання 
його якісних параметрів. 

Дослідженню проблем підготовки до-
кументознавців та пошуку шляхів удоскона-
лення навчально-виховного процесу в умо-
вах сьогодення надавали увагу відомі україн-
ські вчені В.Н. Бездрабко, Н.М. Кушнаренко, 
М.С. Слободяник, А.А. Соляник, Л.Я. Філі-
пова та ін.

Отже, визначальним чинником вирішен-
ня проблеми підготовки спеціалістів, здатних 
ефективно здійснювати документаційне забез-
печення діяльності організації, є підвищення 
якості підготовки документознавців в умовах 
вищого навчального закладу. Зазначене пови-
нно реалізовуватися на основі нових підходів 

© Петрова Л.Г.

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО. АРХІВОЗНАВСТВО

Процесно-орієнтований підхід до підготовки документознавців...



6 Петрова Л.Г.

до розуміння та безпосередньо організації 
й управління навчально-виховного проце-
су, зокрема через упровадження проблемно-
орієнтованого навчання, в якому органічно 
поєднуються фундаментальний і професійний 
складники. Фундаментальність підготовки до-
кументознавців має забезпечуватися введен-
ням інформаційно-управлінських дисциплін, 
а професійність – змістовим наповненням 
професійно-творчого компонента навчальних 
курсів та програм. 

Безумовно, підготовка документознавців 
повинна здійснюватись як планомірна безпе-
рервна освіта шляхом реалізації проблемно-
модульного навчання. Пріоритетним має ста-
ти: розвиток творчих здібностей і високого 
рівня інтелекту, розширення світобачення, 
компетентності та комунікативності, мобіль-
ності та адаптованості до праці в сучасних 
умовах, досконале знання комп’ютерної тех-
ніки та володіння новими інформаційними 
технологіями [1, 2]. Такий підхід відповідає 
основним кваліфікаційним вимогам щодо 
підготовки спеціалістів нового тисячоліття, 
забезпечує всебічну підготовку випускника 
ВНЗ, його високий професіоналізм та є адек-
ватним моделі загального розвитку вищої 
школи України.

Повноцінна сучасна освіта неможлива 
без єдності та взаємодії гуманітарного і тех-
нологічного складників підготовки докумен-
тознавця, його професіоналізації з урахуванням 
специфіки спеціальності «Документознавство 
та інформаційна діяльність». Тому в осно-
ву системної організації навчання майбут-
ніх спеціалістів-документознавців необхід-
но вкласти новий зміст, адекватний рівню 
інформаційно-комунікаційного розвитку сус-
пільства, органічно пов’язати його з інновацій-
ними технологіями навчання, когортою твор-
чих педагогів професорсько-викладацького 
складу, техніко-технологічним забезпеченням 
навчально-виховного процесу. Цей підхід 
зумовлює прийняття положення про те, що 
процес підготовки документознавця повинен 
враховувати сучасні реалії функціонування 
організації, підприємства чи фірми в умовах 
інформатизації суспільства та водночас ринко-
вої економіки, бути спрямованим на вивчення 
інформаційно-управлінського циклу дисци-

плін у поєднанні з регулярним проведенням 
тренінгів проблемного характеру. 

Предметно-змістові аспекти функціо-
нальної підготовки документознавців як спе-
ціалістів інформаційно-управлінської сфери 
вже склалися в певну концептуальну систему 
та отримали широке визнання. Нові можли-
вості для удосконалення цієї системи надає 
створення моделі управління підготовкою 
документознавців на основі застосування 
процесно-орієнтованого підходу, що дозволяє 
перейти на вищий рівень аналізу та осмислен-
ня наявного стану підготовки спеціалістів як 
упорядкованої сукупності взаємодіючих ди-
намічних навчально-виховних процесів та ви-
значити пріоритети на майбутнє. 

Варто наголосити, потреба в управлін-
ні виникає та загострюється тоді, коли по-
стає проблемна ситуація, зростає невизначе-
ність, стає нарешті нагальною необхідність 
наведення елементарного порядку в органі-
зації навчально-виховного процесу. Відомо, 
що управління актуалізується тоді, коли 
з’являється об’єкт управління, який потребує 
упорядкування та цілеспрямування, з того мо-
менту, коли починають цілеспрямовано осмис-
люватися дії, оживає феномен управління. 

Отже, управління – це особливий вид ді-
яльності, який перетворює неорганізований на-
товп в ефективну цілеспрямовану та виробничу 
групу [3, 48]. У філософському словнику по-
няття управління трактується як функція орга-
нізованих систем, які забезпечують збереження 
їхньої структури, підтримку режиму діяльності, 
реалізацію її програми і мети [4, 473].

Важливим аспектом моделювання є побу-
дова комплексної системи управління підго-
товкою документознавця, шляхом структури-
зації основних системних процесів, що здій-
снюються та утворюють сукупність постійно 
повторюваних операцій та дій, забезпечуючи 
змістово-цільові параметри навчання. Серед 
них найбільш важливими системними власти-
востями, що забезпечують якість навчально-
виховного процесу, є такі: 

– системна цілісність процесу підготовки 
документознавця: навчально-виховний процес 
реалізується як єдине ціле завдяки цілеспрямо-
ваним та логічно упорядкованим навчальним 
планам і програмам;
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– системна структурованість: навчання 
документознавця складається з окремих про-
цесів, кожен з яких забезпечує досягнення ви-
значених цілей і завдань, без об’єднання яких 
у межах ВНЗ вони не будуть за своїми власти-
востями ідентичні всій системі;

– взаємозв’язок процесів: усі структурні 
підрозділи ВНЗ взаємопов’язані між собою 
процесами чи технологічними циклами та 
впливають один на одного своєю наявністю 
у системі та загалом визначають кінцевий 
результат; утворення чи ліквідація окремих 
процесів може впливати на ефективність до-
сягнення цілей;

– емерджентність: властивість реалізовува-
ти місію ВНЗ, його цілі та функції лише в ре-
зультаті спільної взаємодії й спрямування різних 
складників навчального процесу;

– конвергентність: можливість суміщення, 
взаємопоєднання, взаємопроникнення склад-
ників процесу навчання, що надає нових сис-
темних властивостей загальному спрямуванню 
навчально-виховного процесу до визначених 
цілей; 

– відкритість: властивість складників 
навчально-виховного процесу адекватно ре-
агувати на соціальні, економічні, політичні, 
культурні зміни; 

– адаптивність: можливість адаптувати 
навчально-виховні процеси до змін, що відбу-
ваються у внутрішньому середовищі ВНЗ та 
його зовнішньому оточенні.

Запропоновані системні властивості 
навчально-виховного процесу утворюють кон-
цептуальне підґрунтя для розробки процесно-
орієнтованої моделі управління підготовкою 
документознавця. Таким чином, зазначена 
модель має поєднувати змістово-цільовий та 
організаційно-технологічний блоки [5]. 

Змістово-цільовий блок моделі склада-
ється з цілеспрямовуючих процесів, що ви-
значають і спрямовують вектор управлінсько-
го впливу на реалізацію навчально-виховного 
процесу підготовки документознавців, де-
талізуючи його в конкретних завданнях. 
Ґрунтується змістово-цільовий блок на іден-
тифікації місії ВНЗ та цілей його діяльності. 

Організаційно-технологічний блок моде-
лі управління підготовкою документознавців 
включає два комплекси процесів. Перший (ор-

ганізаційний) об’єднує безпосередньо управ-
лінські процеси щодо організації навчання, 
допоміжно-забезпечувальні процеси, процеси 
розвитку й удосконалення. В комплексному 
поєднанні за допомогою управлінського впли-
ву вони визначають, спрямовують, підтриму-
ють, удосконалюють та стимулюють орга-
нізацію підготовки документознавців. Саме 
цей блок одночасно відображає механізми 
управління навчально-виховним процесом, до 
якого відповідно визначаються мета, критерії, 
ресурси і методи управління. 

Особливість управлінських процесів по-
лягає в поєднанні централізованого та децен-
тралізованого управління навчально-виховним 
процесом. Цей блок регулює процес управлін-
ня, в якому цілі визначають сукупність про-
цесів, спрямованих на досягнення запланова-
ного, а процеси задають структуру та ресурси, 
необхідні для свого існування. Подібний під-
хід можливий тільки за наявності середовища 
інтеграції людських, інформаційних і техно-
логічних ресурсів, яке, в свою чергу, повинно 
і може бути реалізоване за допомогою інфор-
маційних технологій [6]. 

Варто зазначити, що управлінські про-
цеси повинні базуватися на пріоритеті якості, 
що обумовлює найбільшу значимість якісних 
параметрів процесів управління серед інших 
чинників, оскільки сучасні студенти можуть 
бути задоволені тільки високою якістю отриму-
ваних знань. Наголосимо, що ідеї якісного під-
ходу до процесів, що здійснюються в організа-
ціях, та класифікації цих процесів ґрунтуються 
на міжнародних стандартах ISO 900:2000, які 
впроваджуються в практику ВНЗ [7, 8].

Другий (технологічний) блок моделі 
управління підготовкою документознавців 
передбачає безперервну та поетапну управ-
лінську діяльність, що складається з логічно 
взаємопов’язаних операцій і дій, спрямова-
них на реалізацію безпосередньо навчально-
виховного процесу. Цей блок передбачає ши-
роке застосування сучасних програмних, апа-
ратних засобів та інформаційно-комп’ютерних 
технологій, спрямованих на оптимізацію про-
цесу підготовки документознавців. 

Особливого значення набуває ознайом-
лення та опанування студентами технологій 
прикладних програм, які належать до класу 
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систем забезпечення менеджменту [2]. Серед 
них варто назвати інформаційні менеджерські 
системи, які дозволяють виробляти заздале-
гідь визначені звіти, подають відображення 
даних і результати вжитих заходів на періо-
дичній чи винятковій основі або за запитом. 
Важливим є ознайомлення із системами під-
тримки прийняття рішень, які надають мож-
ливість використовувати моделі прийняття 
рішень, інформаційні бази даних та особисті 
міркування особи в кожному конкретному ви-
падку для здійснення діалогового аналітич-
ного процесу моделювання управлінського 
рішення, а також знання управлінських інфор-
маційних систем із додатковими можливостя-
ми для управління, такими, як аналіз даних, 
використання засобів підтримки прийняття 
рішень. 

Варто зазначити, що безпосередньо меха-
нізми реалізації змістово-цільового й органі-
заційно-технологічного блоків процесно-
орієнтованої моделі управління підготовкою 
документознавців визначаються певними пра-
вилами та нормами: законодавчими актами, 
нормативами, наказами, розпорядженнями, 
положеннями, інструкціями тощо. Водночас, 
успіх упровадження цієї моделі базується на 
взаємодії зацікавлених сторін (ВНЗ – студент, 
викладач – студент, ВНЗ – викладач) та орієнто-
ваний на кінцевий результат. Такий підхід забез-
печить конкурентоспроможність спеціальності 
«Документознавство та інформаційна діяль-
ність» та забезпечить довготривалу, результа-
тивну й ефективну діяльність ВНЗ з підготовки 
висококваліфікованих, конкурентоздатних і за-
требуваних фахівців-документознавців. 

Для визначеної сукупності взаємопов’я-
заних змістово-цільового та організаційно-
тех-нологічного блоків концептуальної моделі 
управління підготовкою документознавців 
характерним є постійний рух, зміна, розви-
ток. Розвиток – це перехід з одного стану в ін-
ший, що є відображенням глобальних тенден-
цій інформаційно-інтелектуального і науково-
технічного прогресу та водночас – цілеспрямо-
ваних зусиль управлінської діяльності [5]. 

Важливим кроком, що допомагає реалі-
зувати процесно-орієнтовану модель управ-
ління підготовкою документознавців, є ви-
окремлення цільових функцій усіх складників 

навчально-виховного процесу та оптималь-
не поєднання стратегії і тактики управління 
цим процесом. Зазначене пов’язано з тим, що 
навчально-виховний процес характеризується 
зовнішніми і внутрішніми впливами та взаємо-
залежністю відповідно до цілей і можливостей, 
оцінюється як системна доцільність і часто не 
може бути точно прогнозований та спланова-
ний. Проте, це свідчить також про здатність 
навчально-виховного процесу як системно-
го до саморегулювання й самоорганізації. 
Водночас – це вказує на наявність можливості 
досягнення поставлених цілей при зміні зо-
внішніх умов чи потреб. 

Розробляючи та впроваджуючи процесно-
орієнтовану модель управління підготовкою 
документознавців, необхідно передусім вра-
ховувати, що в кожній логічній ланці реаліза-
ції моделі беруть участь люди. З одного боку,  
це професорсько-викладацький склад, згоду 
якого щодо цілей і шляхів реалізації моделі 
необхідно отримати заздалегідь, з другого – 
студенти, потреби яких в отриманні профе-
сійних знань, умінь і навичок динамічно про-
гресують і змінюються. Отже, в реалізацію 
моделі кожен учасник додає власний внесок, 
врахування яких дозволяє вносити корективи 
з метою якісного удосконалення навчально-
виховного процесу. 

Важливим компонентом цієї системи є 
студенти, кожен з яких унаслідок свого навчан-
ня вносить власну специфіку в реалізацію кон-
кретного навчально-виховного процесу. Отже, 
системні властивості окремих навчально-
виховних процесів, які становлять у цілому 
загальний освітній процес ВНЗ та підтриму-
ються професорсько-викладацьким складом, 
дозволяють віднести загальний навчально-
виховний процес до класу організаційних сис-
тем. Зазначене є свідченням наявності безпо-
середньо в навчально-виховному процесі ВНЗ 
трьох основних цільових складників: 

– соціальних (загальних) цілей ВНЗ як сис-
теми, що реалізує потребу суспільства в освіті; 

– традиційних (освітніх) цілей ВНЗ, що 
реалізуються його структурними підрозділа-
ми в навчально-виховному процесі; 

– пріоритетних (нових, специфічних) ці-
лей ВНЗ, що реалізуються найбільш актив-
ними елементами системи та спрямовані на 



9

вдосконалення чи модернізацію навчально-
виховного процесу.

Задоволеність студента в результаті отри-
мання необхідних йому професійних знань є 
завершальним і логічним етапом в реалізації 
процесно-орієнтованої моделі управління 
підготовкою документознавців. Саме студент 
є виразником соціального середовища, в яко-
му й формується потреба на спеціалістів від-
повідного фаху. 

Разом з тим, варто враховувати, що задо-
воленість студента навчально-виховним про-
цесом – це складне та неоднозначне явище, яке 
потребує окремого дослідження. Приміром, за-
доволеність організацією навчально-виховного 
процесу часто буває не пов’язана з раціональним 
підходом до потреби отримання певної освітньої 
кваліфікації. Відомо, що поряд зі значною моти-
ваційною динамікою, змінами ринку та слабкою 
попереджуваністю потреб і бажань, мають місце 
нераціональні, навіть спонтанні запити на фахову 
освіту, що продиктовано модними флуктаціями. 

Вивчення таких нераціональних і хаотич-
них проявів щодо вибору професії важливо 

враховувати в управлінні навчально-виховним 
процесом, тому що саме в них можуть згодом 
виявитися потенційні закономірності заро-
дження і формування суспільних потреб у но-
вих спеціалістах. 

Реалізація процесно-орієнтованої моделі 
управління підготовкою документознавців в 
умовах ВНЗ повинна мати дуалістичний ха-
рактер: з одного боку, здійснюватися дина-
мічно та безперервно як навчально-виховний 
процес, а з другого – дискретно, як статич-
не явище в умовах чітко визначених пла-
нів, програм, термінів навчання студентів. 
Варто лише враховувати, що суб’єкт і об’єкт 
навчально-виховного процесу постійно зна-
ходяться в комунікаційних взаємозв’язках, 
здійснюючи прямий, опосередкований чи 
зворотний вплив один на одного, що є свід-
ченням їхньої належності до однієї комп-
лексної системи – навчально-виховного про-
цесу, характер відносин в якій визначається 
безпосередньо сутністю ВНЗ, його місією та 
загальними цілями освіти. 
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Світові наукометричні бази даних дозво-
ляють визначити інформативну вартісність 
наукових періодичних видань, відкритість і 
доступність наукових досягнень, рівень роз-
витку наукових галузей у тій чи тій державі. 

Наукометрична база даних – це бібліогра-
фічна та реферативна база даних з інструмен-
тами для відстеження цитування статей, опу-
блікованих у наукових виданнях [10].

Найважливішими критеріями відбору ви-
дань та оцінки якості наукової діяльності вчених 
і наукових колективів є бібліометричні показни-
ки, добуті із загальновизнаних міжнародних баз 
даних, зокрема індекс цитування (index citation). 
Індекс цитування – це кількість посилань на ро-
боти певного науковця у відповідній галузі за 
конкретний період. Для визначення індексу ци-
тування використовують сумарний обсяг циту-
вання, індекс Хірша або імпакт-фактор. 

Якість наукових публікацій у журналах 
оцінюється за рівнем цитування їх в інших пу-
блікаціях у періодичних виданнях, які входять 
до міжнародних наукометричних баз даних. 

Мета статті – аналіз інформативних 
параметрів наукометричних баз даних між-
народного рівня в системі оцінки суб’єктів 
наукової діяльності, розгляд кроків на дер-
жавному рівні щодо створення національного 
індексу наукового цитування.

На сьогодні найвідомішими бібліографіч-
ними базами даних є Web of Science та Scopus. 
Web of Science – наукометрична платформа 
для проведення оцінних досліджень, продукт 
компанії Thomson Reuters Institute for Scienti c 
Information. Це реферативно-бібліографічна 
база даних Інституту наукової інформації 
США, що є щотижнево оновлюваною базою 
даних з 8 700 наукових журналів. 

© М.І. Личук, Н.А. Парубчак 
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Web of Science уможливлює доступ до 
найавторитетніших академічних журналів, 
збірників наукових праць та комплектів пер-
винних наукових даних. Наукометричний апа-
рат платформи забезпечує відстеження показ-
ників цитування публікацій. Імпакт-фактор є 
основою наукометричного апарату цієї плат-
форми. Імпакт-фактори розраховуються що-
річно на основі аналізу показників їхнього ци-
тування у Web of Science і публікуються у ви-
гляді звітів Journal Citation Reports. Такі річні 
звіти функціонують у паперовому вигляді та 
у вигляді передплатних онлайнових баз даних 
Thomson Reuters [12, 17]. 

За допомогою спеціальних модулів баз 
даних Web of Science розраховуються кіль-
ка індексів: SCIENCE CITATION INDEX 
EXPLANDED (SCI – індекс цитування з при-
родничих і точних наук) на основі даних 5 900 
природничо-наукових, технічних і медичних 
журналів, система Філадельфійського інститу-
ту наукової інформації, в основу якої покладені 
зв’язки між документами з прямого, зворотно-
го і перехресного покликання (цитування);

SOCIAL SCIENCE CITATION INDEX 
(SSCI – індекс цитування із соціальних наук), 
під час розрахунку якого враховуються повні 
дані понад 1 700 журналів з економічних і сус-
пільних наук і вибіркові дані ще 3 300 журналів;

ARTS AND HUMANITIES CITATION 
INDEX (A&HCI – індекс цитування з мистецтва 
і гуманітарних наук), враховуються повні дані 
1 400 журналів з гуманітарних наук, дані ще 
близько 7 000 враховуються вибірково [5, 41-42]. 

Корпорація Thomson Reuters, відбираючи 
джерела для індексації у базах даних Web of 
Science, надає перевагу виданням, які входять 
до основи наукової комунікації.

Глобальний реєстр усіх періодичних ви-
дань, проіндексованих у науково-інформа-
ційних базах Thomson Reuters, має назву 
Master Journal List, також цей список учені 
називають «філадельфійським списком». До 
нього входять усі видання, що реєструються в 
базах даних Web of Science, а також видання, 
які індексуються лише в галузевих рефератив-
них базах даних Thomson Reuters.

Рішення про зміни у Master Journal List 
приймаються з частотою раз на два тижні. 
Експертизу видань проводять інформаційні спе-

ціалісти з відповідною освітою. Для включення 
журналу до списку видавець повинен надіслати 
до Thomson Reuters три подальших поточних 
випуски (в електронній або друкованій формі) у 
міру їхньої публікації в Thomson Reuters [4, 1].

Разом із першим примірником видавець 
повинен надіслати базову інформацію про ча-
сопис:

− повна назва;
− ISSN;
− адреса редакції;
− коротка характеристика його значущос-

ті та унікальності з-поміж інших видань поді-
бної тематики. 

Після отримання першого поточного при-
мірника починається процедура оцінювання 
видання. Рішення може бути прийнятим тільки 
після розгляду третього примірника [12, 10]. 

Для оцінювання видання експертами ви-
суваються кількісні та якісні критерії. Вони 
поділяються на чотири групи:

− відповідність видання базовим стандар-
там науково-видавничої сфери;

− унікальність спеціалізації видання;
− аналіз рівня міжнародного визнання;
− оцінка показників цитування видання. 
На першому етапі оцінки експерти роз-

глядають усі отримані випуски журналу, тому 
дуже важливо, щоб публікації надходили сво-
єчасно. Видавці та редактори повинні продов-
жувати надсилати випуски до завершення 
процесу відбору. Для отримання інформації 
про поточний статус відправленої заявки, 
вони можуть відправити запит через спеціаль-
ну форму [4, 2].

Аналіз цитування видання визначається 
двома рівнями. На першому рівні з’ясовується 
цитування самого видання, що аналізується. 
Динаміка цитування видань аналізується під 
час підготовки річних звітів Journal Citation 
Reropts, також розраховуються імпакт-фактори 
та публікуються для кожного з видань. Journal 
Citation Reropts – це довідник, у якому пода-
ється повна та різноманітна статистика циту-
вання наукових журналів, що включає широ-
кий спектр показників використання журналів 
ученими різних країн. 

Другим рівнем аналізу цитування є ви-
вчення наукометричних показників авторів, 
які публікуються у виданні. В процесі аналі-
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зу особлива увага приділяється оцінці нових 
назв видань, які ще не мають своєї сторінки 
у науково-інформаційному просторі. Такі ви-
дання не можуть бути адекватно оцінені на 
першому рівні аналізу цитування. Аналізуючи 
цитування видань, значна увага приділя-
ється показникам їхнього самоцитування. 
Авторитетні журнали за показником високого 
зовнішнього цитування мають низькі відсо-
тки самоцитування. 

Велике значення має рівень міжнарод-
ного визнання видання, його популярність у 
світових наукових колах. Щоб дійти необхід-
них висновків, експерти Thomson Reuters ана-
лізують географію авторів, які публікуються 
у виданні, склад редакційних рад і редколе-
гій часописів. Ці критерії оцінки застосову-
ються до видань, що проходять експертизу 
Thomson Reuters, але першочергове значення 
вони мають для таких журналів, проблема-
тика яких розрахована на міжнародну ауди-
торію. Позитивно оцінюються ті з них, котрі 
публікують важливий оригінальний зміст, що 
значно доповнює і збагачує покриття певної 
галузі профільними міжнародними журнала-
ми [8, 105].

Особлива увага надається періодичнос-
ті виходу видання. Для того, щоб видання не 
було відхиленим уже на початковому етапі 
експертизи, воно повинно жорстко дотриму-
ватися заявленого графіка виходу нових ви-
пусків: дата надходження друкованого випус-
ку видання до Thomson Reuters повинна мі-
німально відрізнятися від дати, зазначеної на 
обкладинці; електронні видання оцінюються 
регулярністю фактичної появи їхніх випусків 
на вебсайті. Своєчасність виходу нових ви-
пусків свідчить про те, що видання завжди 
має резерв авторських рукописів, науковий 
рівень опублікованих статей залишатиметь-
ся високим. Для електронних журналів, які 
не збирають статті в номери, а публікують їх 
мірою надходження до редакційного опрацю-
вання, Thomson Reuters упродовж кількох мі-
сяців спостерігає за регулярністю появи нових 
статей на сайті видавця і доходить необхідних 
висновків. 

Журнали також повинні відповідати чин-
ним міжнародним стандартам і рекомендаці-
ям. Видання повинно дотримуватися міжна-

родної видавничої конвенції, яка оптимізує 
пошук вихідних матеріалів. До неї включають 
інформативну назву журналу; описові заголо-
вки та анотації статей; повну бібліографічну 
інформацію для всіх посилань, що цитуються; 
повні адресні дані кожного автора. Видання 
повинно мати текст публікації англійською 
мовою, адже вона є універсальною в науці. 
Саме тому Thomson Reuters насамперед роз-
глядає журнали, в яких публікації представле-
ні англійською мовою.

Ще одним показником стандарту жур-
налу є наявність інституту рецензування, 
оскільки це вказує на якість у ньому наукових 
матеріалів. Також рекомендується публіку-
вати інформацію про джерела фінансування 
дослідження в кожній статті, така інформа-
ція буде підтвердженням важливості того чи 
того дослідження. Редактори Thomson Reuters 
звертають увагу на міжнародний склад авто-
рів, редакторів та редакційно-видавничий 
склад журналу, це особливо важливо для ви-
дань, призначених для міжнародної аудиторії. 
Міжнародна спрямованість журналу є важ-
ливою для світового наукового товариства з 
огляду на те, що сучасні наукові дослідження 
проводяться на глобальному рівні [4, 3].

Відхилені фахівцями видання можуть 
надсилатися для повторного розгляду на вклю-
чення до Master Journal List тільки через два 
роки після прийняття останнього негативного 
рішення. Підставою для проведення повтор-
ної експертизи можуть бути будь-які серйозні 
зміни в політиці видання: початок публікацій 
англомовних версій журналу, серйозний пере-
гляд його проблематики, зміна видавця, запо-
чаткування онлайнової версії видання [12, 10].

Серед інформаційних продуктів Thomson 
Reuters найбільш поширенішими є Index 
Citation, Impact Factor та Essential Science 
Indicator [2, 27]. Сумарний обсяг цитуван-
ня показує, що в одній статті є посилання на 
іншу із зазначенням її у списку літератури або 
у виносці. Якщо в одній статті інша згадуєть-
ся кілька разів, це вважається одним цитуван-
ням. Імпакт-фактор – це показник цитування, 
який визначає інформаційну значущість на-
укових журналів. Він розраховується як від-
ношення числа послань, що одержав журнал 
поточного року на статті, до опублікованих у 



13

цьому журналі за два попередні роки. Імпакт-
фактор визначає частоту, з якою цитується се-
редньоцитована стаття журналу [9]. 

Index Citation – інформаційна система, 
яка стосується індексу цитування кожного 
вченого, його публікацій у найбільш відомих 
світових наукових журналах. Index Citation 
дорівнює сумарній кількості цитування всіх 
публікацій окремого вченого. Індекс цитуван-
ня є об’єктивним з усіх доступних показників 
успішності професійної діяльності науковця, 
основним бібліометричним показником.

Impact Factor – інформаційна система 
відносно імпакт-фактора кожного наукового 
журналу зі списку Thomson Reuters; число-
вий показник важливості наукового журна-
лу. З 1960-х рр. Інститут наукової інформації 
(Institute for Scienti c Information, ISI) щоріч-
но розраховує імпакт-фактор (ІФ). Засновник 
інституту, Євген Гарфілд, є і розробником 
ІФ. Імпакт-фактор полягає в щорічному фік-
суванні відносного впливу журналу на розви-
ток науки за критерієм: як часто журнал ви-
користовується та цитується. Імпакт-фактор 
характеризує журнал, який входить у базу 
Thomson Reuters певного року за кількістю 
цитувань його статей [3, 8].

Досить інформативним параметром є ін-
декс Хірша (h-індекс) – кількісна характерис-
тика продуктивності вченого, яка ґрунтуєть-
ся на кількості його публікацій та їхніх ци-
тувань [7, 9]. Цей наукометричний показник 
запропонував американський фізик Х. Хірш 
2005 р. Індекс Хірша є кількісною характе-
ристикою вченого, яка ґрунтується на кіль-
кості його публікацій та кількості цитувань 
цих публікацій.

Essential Science Indicator – база даних, 
яка виділяє статті, які отримали кількість ци-
тувань, що ставить їх у списку статей з кон-
кретного розділу у верхню частину списку, 
яка становить 1% від усіх статей цього спис-
ку [12, 10].

Найбільшою базою даних наукових публі-
кацій без повних текстів вважається Scopus – 
це бібліографічна і реферативна база даних, 
створена для відстеження цитування статей, 
які публікуються в наукових виданнях.

Наукометрична база даних створює три 
види профілів:

− авторів – для тих, хто опублікував біль-
ше однієї статті у Scopus. Профілі надають таку 
інформацію, як: ім’я автора, місця його роботи, 
кількість публікацій, роки публікаційної актив-
ності, галузі дослідження, посилання на осно-
вних співавторів, загальна кількість цитувань 
публікацій автора, загальна кількість джерел, 
на які посилається автор, його індекс Хірша;

− установ – для установ, співробітни-
ки яких опублікували більше однієї статті у 
Scopus. Профілі надають інформацію про адре-
су установи, кількість авторів – співробітників 
установи, кількість публікацій співробітників, 
перелік основних видань, у яких публікуються 
співробітники, та діаграму тематичного розпо-
ділу публікацій співробітників;

− журналів – база даних уможливлює ав-
томатизований аналіз за загальною кількістю 
статей, опублікованих протягом року, загаль-
ною кількістю посилань на видання в інших 
джерелах протягом року, відношення кіль-
кості посилань видання до кількості статей, 
опублікованих у ньому, відсоток статей, які не 
були опубліковані [7, 8].

За наукометричними показниками про-
водяться кількісні оцінки та порівняльний 
аналіз наукової активності та продуктивності 
на рівнях індивідуальних дослідників, колек-
тивів та організацій, країн і регіонів. До та-
ких показників належать: а) кількість публі-
кацій; б) аналіз частоти цитування публікацій; 
в) імпакт-фактор наукового журналу, в якому 
вони публікуються; г) участь у міжнародній 
науковій співпраці, складі редакційних коле-
гій наукових журналів. 

Питаннями індексування видань у базі 
даних Scopus займаються спеціальний розділ 
Elsevier, який готує видання до експертизи, та 
міжнародна експертно-консультаційна рада, 
що відповідає за експертизу видань і прийнят-
тя відповідних рішень [12, 13].

Проведення експертизи видань повністю 
автоматизоване: подане видання потрапляє на 
спеціалізовану платформу Sci Verse Scopus. 
Спеціалісти Elsevier проводять первинну під-
готовку видання до оцінювання. Після цього 
рецензент, призначений головою відповідної 
секції експертно-консультаційної ради, захо-
дить на спеціальну платформу й оцінює різні 
аспекти видання та подає результати експер-

Інформативні параметри...
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тизи. Запити обробляються в робочому по-
рядку у міру їхнього накопичення, а рішення 
про включення нових назв видань до індексу 
Scopus приймаються щорічно. 

Перевагами для включення журналів до 
Scopus є:

− наявність англомовної назви журналу 
та публікація анотацій англійською мовою;

− регулярне видання журналу (мінімаль-
на періодичність 1 раз на рік; журнали, які 
видаються нерегулярно, не можуть бути роз-
глянуті);

− контроль якості статей – журнал пови-
нен бути рецензованим; 

− сайт з англійським варіантом сторінок 
обов’язково повинен містити зміст, анотації та 
дані про редакційний склад англійською мовою; 

− авторитетність видання – воно повинне 
включати в склад редакційної ради хоча б двох 
представників інших країн, також серед авто-
рів журналу повинні бути іноземні фахівці [6].

Спеціальна платформа дає змогу ре-
цензенту прийняти одне з чотирьох рішень: 
«безумовна відмова» (журнал визначається 
настільки поганим, що він відхиляється без 
можливості перегляду цього рішення в май-
бутньому); «умовна відмова» (експерт вказує 
напрями покращення видання та встановлює 
термін, упродовж якого йому слід попрацюва-
ти над удосконаленням, щоб мати право на по-
вторну експертизу); «умовне прийняття» (екс-
перт пропонує включити видання до індексу 
Scopus, але вказує напрями вдосконалення та 
призначає дату повторної експертизи); «безу-
мовне прийняття» (прийняття видання на по-
стійній основі без жодних додаткових вимог). 
Згідно з вимогами Scopus, періодичне видан-
ня має публікуватися з регулярністю не менше 
1 разу на рік [12, 15].

Оцінюючи політику видання, експерти 
експертно-координаційної ради приділяють 
особливу увагу нормам контролю з боку ви-
давця за якістю матеріалів, що публікуються. 
Позитивною вважається прозорість стандартів 
рецензування рукописів та уважність редакто-
рів до джерельної бази досліджень і наявність 
списків пристатейної бібліографії. 

Важливою вимогою є наявність у видан-
ня номера ISSN, оскільки за цими номерами 
ведеться облік видань у Scopus. 

Наявність англомовних анотацій в усіх 
опублікованих статтях не є обов’язковою, але 
у будь-якому разі видання повинно мати лати-
нізовану назву. Для неангломовних видань ви-
користання перекладеної назви допускається 
лише тоді, якщо ця назва є офіційною та дру-
кується на обкладинці, в інших випадках має 
бути транслітерована назва. Потрібно сказати 
про вимогу щодо наявності англійської версії 
вебсайту видання (принаймні, головної сторін-
ки). Під час експертизи оцінюється якість ан-
глійської мови на сайті та у рефератах статей. 

Крім оцінки видань за формальними кри-
теріями та напрямами задекларованої політики, 
експерти експертно-координаційної ради також 
звертають увагу на зміст опублікованих матері-
алів. Аналізується кілька статей видання, зазда-
легідь завантажених на платформу технічними 
працівниками. При цьому важливо, щоб статті 
були викладені науковою мовою, відповідали 
проблематиці, задекларованій часописом, та 
мали наукову новизну. Крім того, оцінюється 
змістовність, інформативність анотацій у кон-
тексті фактичного змісту статей і отриманих 
ученими наукових результатів, а також рівень 
оформлення публікацій [12, 17].

Міжнародний авторитет часописів оціню-
ється експертами комплексно: перевіряється 
географія авторів і редколегій, наявність ви-
дання у фондах бібліотек світу, номенклатура 
реферативних баз даних, у яких воно індексу-
ється. Розглядаючи питання щодо включення 
до наукометричної бази, спеціалісти Scopus, 
які працюють з електронними виданнями, ви-
значають такі основні недоліки: 

− відсутність власної сторінки видання в 
інтернеті (дуже часто видання розміщуються 
на вебсайтах установ-видавців, що ускладнює 
пошук видання);

− іноземні користувачі не мають доступу 
до видання через відсутність англомовного ін-
терфейсу вебсторінки;

− складна схема розміщення інформації 
на вебсторінці, відсутність англомовних рефе-
ратів і правильно оформлених реферативно-
бібліографічних описів статей англійською 
мовою;

− іноземні експерти оцінюють видання за 
складом редакційної колегії, цитуванням робіт 
науковців, які входять до її складу. Відсутність 
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переліку членів редакційної колегії не дає 
змоги належно оцінити видання;

− відсутність англомовного архіву рефе-
ративно-бібліографічних описів статей за но-
мерами [11, 2].

На щорічній конференції Американського 
товариства клітинної біології у Сан-Франциско 
була схвалена декларація про оцінювання на-
укових досліджень, в якій розглядалися пи-
тання використання імпакт-фактора під час 
оцінювання результатів наукових досліджень. 
Декларація закликає наукову спільноту під час 
оцінювання результатів дослідження не засто-
совувати імпакт-фактор. Науковці вважають, 
що чим вищий імпакт-фактор журналу, тим 
більший авторитет він має, тому спеціалісти 
намагаються публікувати свої матеріали саме 
у високорейтингових журналах, це сприятиме 
отриманню наукових грантів і спеціальних 
надбавок. Тому можливим є неправомірне ви-
користання імпакт-факторів журналів, адже 
видання надаватимуть перевагу рейтинговим 
напрямам науки, що заважатиме публікаціям 
важливих результатів в інших галузях [1, 2].

База даних Scopus. Наукометричний апа-
рат Scopus забезпечує облік публікацій на-
уковців і установ, у яких вони працюють, та 
статистику їхнього цитування. 

Національна бібліотека України імені 
В.І. Вернадського з 2006 р. передплачує до-
ступ до бази даних SCOPUS. Протягом трьох 
останніх років цей продукт прийнятий укра-
їнською науковою громадськістю як автори-
тетне джерело отримання наукометричних 
даних. На початку 2009 р. було розпочато 
проект відстеження наукової продуктивності 
установ НАН та АМН України, УААН і вищих 
навчальних закладів, а також індивідуальних 
показників окремих українських учених. 

SCOPUS позиціонується як найбільша у 
світі реферативна та наукометрична база да-
них, яка індексує публікації з понад 17 тис. 
науково-технічних та медичних часописів 
5 тис. провідних світових видавців наукової 
періодики. База даних у SCOPUS містить по-
над 47,4 млн реферативних записів про публі-
кації, зокрема 18 млн записів джерел, опублі-
кованих після 1996 р. Публікації, які індексо-
вані базою даних, тематично розподіляються 
так: фізичні науки – 5 500 видань, медичні 

науки – 5 300, науки про життя – 3 400, соціо-
гуманітарні науки – 2 850. Індексується зміст 
наукових часописів, матеріалів конференцій, 
серійних та продовжуваних видань [13].

Основним критерієм ранжування вчених 
в Україні є індекс цитування. У рейтинговому 
списку представлені вчені із 39 українських 
наукових установ. За відомчою належніс-
тю найширше представлені установи НАН 
України; 78% учених у рейтингу є співробіт-
никами 27 академічних установ. Меншим є 
представництво вчених вищих навчальних за-
кладів: до рейтингу потрапили 14 співробіт-
ників 7 університетів України. За географіч-
ною ознакою представлені науковці з Києва 
(70), Харкова (18), Львова (6), Донецька (2), 
Черкас (2), Дніпропетровська (1) та Криму 
(1). З огляду на індекс цитування, у рейтингу 
на першому місці серед науковців 13 академі-
ків і 10 членів-кореспондентів НАН України, 
55 докторів наук та 22 кандидати наук [5, 43]. 
Такий розподіл можна пояснити тим, що база 
SCOPUS враховує діапазон цитування лише з 
1996 р., тому цитування значної частини робіт 
науковців з великим стажем не враховується 
системою. Варто зазначити, що на сьогодні в 
українській науці немає чітких критеріїв від-
бору науковців, зокрема проблемою є відсут-
ність уніфікованого підходу щодо трансліте-
рації прізвищ та імен українських науковців. 
Тому важливим завданням залишається ство-
рення цілісної концепції рейтингового оціню-
вання наукових установ України та вітчизня-
них науковців. 

Росія вже створила на базі потужної нау-
кової електронної бібліотеки (eLIBRARU.RU) 
власний індекс наукового цитування – РІНЦ.

В Україні питання формування бази да-
них наукових видань України, за якими визна-
чатиметься національний індекс цитування, 
на сьогодні залишається актуальним.

Перші кроки було зроблено 29 серп-
ня 2013 р., коли на засіданні Колегії Держ-
інформнауки розглянули питання «Про 
створення дослідного зразка програмно-
апаратного комплексу для забезпечення нау-
кометричного моніторингу суб’єктів наукової 
діяльності України».

Д.В. Солов’яненко, завідувач сектора нау-
ково-технічної бібліотеки Національного тех-
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нічного університету України «Київський по-
літехнічний інститут», запропонував створити 
проект, який би був спрямований на створення 
цілісної системи національної бази даних відсте-
жування наукового цитування, для проведення 
наукометричного моніторингу, ранжування та 
аналізу діяльності суб’єктів наукової діяльності 
України. Визначено основні завдання проекту: 

– розроблення інструментарію для публі-
кації даних оперативного моніторингу стану 
науково-інформаційної галузі України;

– розроблення дослідного зразка про-
грамних інтерфейсів системи наукометрично-
го моніторингу;

– проведення базового навчання співро-
бітників певної організації з питань викорис-
тання створеної системи наукометричного 
моніторингу;

– розроблення пакету методичної доку-
ментації до створеної системи наукометрич-
ного моніторингу. 

Реалізація проекту створить передумови 
для формування національного індексу на-
укового цитування, який міститиме в собі всі 

номенклатури зацікавлених наукових фахо-
вих видань України і буде глибоко інтегрова-
ним із науково-видавничою інфраструктурою. 
Колегія Держінформнауки ухвалила рішення. 
Одним із пунктів є розгляд питання фінансової 
підтримки Асоціації користувачів Української 
науково-освітньої телекомунікаційної мережі 
«УРАН» для створення та введення в дослідну 
експлуатацію наукометричного порталу 2013 р. 
Держінформнауки України повинен був вико-
нати це доручення протягом 2013 р. 

Отже, наукова діяльність, як і будь-який ін-
ший вид діяльності, потребує оцінки, яка може 
ґрунтуватися на системі формальних, кількіс-
них показників. Індекс цитування зі своїми ха-
рактеристиками вже працює на те, що найнові-
ші досягнення в галузі науки стають доступни-
ми широкому загалу науковців із різних країн, 
сприяє їхній науковій комунікації. 

Досвід упровадження міжнародних на-
укометричних баз даних, їхні інформативні 
параметри дозволять і в Україні створити ці-
лісну систему національної бази даних. 
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОКУМЕНТНИХ КОМУНІКАЦІЙ 
КОМЕРЦІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ 

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРВИННИХ ДОКУМЕНТІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ)

У статті проаналізовано документні комунікації комерційної діяльності в контексті детального 
розгляду торговельної документації – первинних документів господарських операцій: товарного чеку, 
товарної накладної, акту про приймання товарів, рахунку-фактури, товарного звіту.
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FEATURES OF FUNCTIONING OF THE DOCUMENT COMMUNICATIONS 
COMMERCIAL ENTERPRISES 

(IN CASE OF PRIMARY DOCUMENTS BUSINESS OPERATIONS)

The article analyzes the desk communications business in the context of a detailed review of trade 
documents-primary documents business transactions: receipt, way bill, the act of receiving the goods, invoice, 
report the commodity.

Keywords: documentary communications, commercial activity, trade documentation.

Документні комунікації є основним ін-
струментом, за допомогою якого комерційні 
підприємства досягають та утримують конку-
рентне становище на ринку. На жаль, пробле-
ма організації документообігу, каналів зв’язку 
та інших складових документної комунікації 
на багатьох комерційних підприємствах ви-
рішується окремо від удосконалення доку-
ментного забезпечення галузі, що негативно 
впливає на якість функціонування комерції й 
ускладнює процес комунікацій.

Теоретичним і методологічним напрямам 
діяльності комерційних підприємств присвя-
чено багато наукових досліджень і публікацій. 
Вагомий внесок у становлення і розвиток те-
оретичних положень діяльності комерційних 
підприємств зробили П. Друкер, М. Портер, 
А. Томсон та ін. Загальні теоретичні про-
блеми діяльності комерційних підприємств 
досліджують вітчизняні та російські вчені: 
Н.А. Голошубова, В.П. Половцева, П.М. Легма, 
О.М. Філіпенко та ін. [1–4]. 

Теоретичною документознавчою базою 
для дослідження стали роботи вітчизняних 
дослідників у даній сфері С.Г. Кулешова, 
М.С. Слободяника, Г.М. Швецової-Водки, 
Н.М. Кушнаренко, В.В. Бездрабко та ін. [5–9].

Питання функціонування документів у 
комерційній діяльності розкриті побіжно та 
фрагментарно і потребують подальшого ви-
вчення, що й зумовлює актуальність теми 
статті. 

Метою дослідження є вивчення особли-
востей функціонування документної комуні-
кації комерційних підприємств на прикладі 
розгляду первинних документів обліку та ви-
значення шляхів їхнього вдосконалення. 

Починаючи розгляд питання нашого до-
слідження, необхідно дати визначення доку-
ментній комунікації як процесу поширення 
інформації в суспільстві, який здійснюється 
за допомогою документів. Крім того, доку-
ментна комунікація є підсистемою соціальної 
комунікації. Процес передавання документної 
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інформації в суспільстві називається соціаль-
ною документною комунікацією. У процесі 
соціальної документної комунікації задіяні 
три основні елементи: комунікант, комунікат 
і реципієнт. Проаналізуємо більш детально в 
комерційній діяльності процес функціонуван-
ня документної комунікації.

Комерційну діяльність необхідно розгля-
дати як сукупність функціонально взаємо-
пов’язаних систем (матеріально-технічного, 
інституціонального, економічного, соціально-
культурного характеру), що забезпечують 
процеси реалізації, регулювання, організації, 
взаємодії та управління. Основним предметом 
діяльності комерційних підприємств є гурто-
ва та роздрібна торгівля, торгівля товарами 
народного споживання та ін. 

Основними носіями інформації в доку-
ментних комунікаціях є документи, які відо-
бражають кількісні та якісні показники управ-
лінської та виробничої діяльності комерцій-
них підприємств. Практика напрацювала три 
форми організації роботи з документами в 
комерційній діяльності – централізовану, де-
централізовану та змішану.

Більшість комерційних підприємств на-
лежать до змішаної форми організації робо-
ти з документами, при цьому частина опера-
цій (найчастіше прийом і обробка матерiалiв 
та відправлення документів, їхня реєстрація, 
контроль за термінами виконання, виготов-
лення, тиражування, архівне зберігання) зо-
середжується в центральній службі діловод-
ства, а в кожному структурному підрозділі 
виконуються операції зі створення докумен-
тів, їхньої систематизації, зберігання справ і 
передархiвної обробки [10].

Зосередимо нашу увагу на первинних 
документах, які оформлюють господарські 
операції в момент їхнього здійснення. Вони 
класифікуються за змістом операцій, за при-
значенням і за місцем виникнення. 

За призначенням первинні документи по-
діляються на: 

– розпорядницькі, які є підставою для 
здійснення певної господарської операції (на-
каз про переоцінку товарів та ін.);

– виконавчі, які вказують на виконання 
розпорядницьких документів (акт про пере-
оцінку товарів та ін.);

– комбіновані, які одночасно є й роз-
порядницькими і виконавчими (рахунок-
фактура та ін.);

– бухгалтерського оформлення (довідки й 
розрахунки, які оформлюються бухгалтерією).

Зауважимо, що в магазинах зосереджені 
великі маси товарно-матеріальних цінностей, 
рух яких проходить три етапи: надходження, 
зберігання й реалізацію. Саме рух товарно-
матеріальних цінностей для забезпечення їх-
ньої схоронності обов’язково повинен бути ві-
дображений у первинних документах обліку.

У цьому контексті розглянемо більш 
детально найбільш поширені первинні до-
кументи обліку, серед яких товарний чек – 
офіційний документ, який видає продавець 
товару покупцеві, в якому вказується найме-
нування та кількість проданого товару, ціна 
і сплачена сума. Товарний чек використову-
ється покупцем як документ, який підтвер-
джує факт придбання товару в продавця з 
метою захисту прав споживача і як виправ-
дувальний документ при обліку витрат. 

Крім того, товарний чек є одним із пер-
винних документів, на підставі якого покупець 
може підтвердити факт оплати товару, придба-
ного за договором роздрібної купівлі-продажу. 
Водночас, формуляр-зразок документа – товар-
ний чек – не міститься в уніфікованих формах 
первинної облікової документації, тому напо-
внення товарного чека необхідними реквізита-
ми здійснюється довільно (рис. 1.). Таким чи-
ном, товарний чек видається в момент оплати 
та містить такі реквізити:

– найменування документа;
– порядковий номер документа;
– дату видачі;
– найменування організації (прізвище, ім’я, 

по батькові – для індивідуального підприємця);
– ідентифікаційний номер платника по-

датків, присвоєний організації (індивідуаль-
ному підприємцю), що видала документ;

– найменування й кількість оплачуваних 
(придбаних) товарів (виконаних робіт, нада-
них послуг);

– суму оплати, яка здійснюється готівко-
вими коштами або з використанням платіжної 
картки;

– посаду, прізвище та ініціали особи, яка 
видала документ.
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Рисунок 1. Товарний чек

Ми розглядаємо товарний чек як окремий 
різновид чеків – грошових документів устале-
ної форми. Основне призначення чеку – бути 
інструментом розпорядження коштами, що є на 
поточному рахунку, засобом безготівкових ра-
хунків; у роздрібній торгівлі – квитанція, талон 
каси, що засвідчує сплату покупцем грошей за 
певний товар або послугу і пред’являється про-
давцеві чи виконавцеві робіт. Необхідно пере-
рахувати різновиди чеків, серед яких: 

– акцептований (чек, що має акцепт банку);
– дорожній (паперовий платіжний доку-

мент, що використовується як засіб міжнарод-
них розрахунків нетоварного характеру);

– чек електронний (різновид платіжної 
картки, що використовується для оплати това-
рів та одержання готівки шляхом прямого спи-
сання коштів з карткового рахунку платника);

– чек звітний фіскальний (надрукований 
реєстратором розрахункових операцій доку-
мент усталеної форми, який містить відомості 
денного звіту);

– чек касовий (надрукований електрон-
ним контрольно-касовим апаратом документ, 
що підтверджує купівлю-продаж товарів з ре-
єстрацією на ньому всіх проведених касових 
операцій);

– чек розрахунковий (документ, який є 
письмовим розпорядженням власника рахунку 
(чекодавця) установі банку (банку-емітентові), 
яка веде його рахунок, сплатити чекотримачеві 
вказану в чекові суму;

– чек туристський; 
– чек фіскальний звітний [11, 286].
Перейдемо до розгляду наступного до-

кумента – рахунку-фактури, який належить 
до комбінованих первинних документів гос-
подарських операцій. Формуляр-зразок за-
значеного документа не затверджений нор-
мативними документами. Ми сформували 
перелік необхідних складових реквізитів 
документа з урахуванням практики застосу-
вання рахунків-фактур і вимог, які до них ви-
суваються. Формуляр-зразок включає пере-
лік обов’язкових реквізитів, необхідних для 
функціонування документа, інші реквізити 
можуть бути включені з урахуванням специфі-
ки діяльності конкретного торговельного під-
приємства та проведення розрахунків. Отже, 
до складу обов’язкових реквізитів рахунку-
фактури входять:

– реквізити продавця;
– реквізити товароотримувача;
– реквізити покупця;
– найменування станції та дороги від-

правлення;
– найменування станції та дороги призна-

чення;
– вид та номер транспорту;
– умови та вид поставки;
– країна призначення.
Крім того, у рахунку-фактурі вказується 

номер контракту та дата його підписання; на-
зва та коди товарів (марка, форма виробу, вага, 

Особливості функціонування документних комунікацій....
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ціна, сума). Далі підраховується загальна сума 
до сплати, вказується вага нетто, вага брутто 
та ставляться необхідні підписи. Печатка на 
рахунку-фактурі не ставиться.

Наступна класифікаційна ознака поділу 
первинних документів – зміст операцій, згід-
но з якою документи можуть бути:

– разовими, які відбивають одну гос-
подарську операцію, складаються в момент 
здійснення даної операції (акт про приймання 
товарів, товарна накладна та ін.);

– накопичувальними.
Прикладом разових первинних докумен-

тів господарських операцій є акт про при-
ймання товарів і товарна накладна.

Акт про приймання товарів застосову-
ється для оформлення приймання товарів за 
якістю, кількістю, масою і комплектністю, 
відповідно до правил приймання товарів та 
умовами договору. Акт складається членами 
приймальної комісії, уповноваженими керів-
ництвом торговельної організації (рис. 2).

При заповненні в акті графи «Сертифікат» 
(документа, що посвідчує якість товару відповід-
но до прийнятих стандартів) обов’язково вказу-
ється його номер, найменування органу реєстра-
ції, який видав цей документ, і термін його дії.

У графі «Спосіб доставки» вказується 
вид транспортного засобу, що доставив товар 
(у вагоні, автофургоном, рефрижератором, 
судном та ін.).

Приймання товару проводиться за його 
фактичною наявністю. При виявленні від-
хилень у кількості, якості, масі – покупець 
зобов’язаний призупинити процес приймання 
товару та забезпечити його збереження, вжи-
ти заходів щодо запобігання його змішання 
з іншим однорідним товаром (продукцією), 
викликати представника постачальника (ван-
тажовідправника) для складання двосторон-
нього акту. Якщо з якихось поважних причин 
робота з приймання товару призупинилася, в 
такому випадку причини, умови зберігання і 
перерви фіксуються відповідно в акті.

Рисунок 2. Акт про приймання товару
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Далі перейдемо до розгляду товарної наклад-
ної, яка застосовується для оформлення продажу 
(відпуску) товарно-матеріальних цінностей іншої 
торгової організації. Товарна накладна складаєть-
ся у двох примірниках, один з яких залишається 
в гiпермаркетi, а інший передається сторонній 
організації і є підставою для оприбуткування 
товарно-матеріальних цінностей.

Крім того, допускається складання товар-
ної накладної за формою, розробленою торго-
вою організацією самостійно, але обов’язково 
повинні бути в наявності такі реквізити:

– найменування документа й організації, 
від імені якої складений документ;

– дата складання документа;
– найменування товару, його кількість і 

вартість;
– посади осіб, відповідальних за госпо-

дарську операцію, та їхні підписи.
Необхідно зазначити, що посади осіб, які 

санкціонують відвантаження товару, підпису-
ють товарну накладну особисто, їхні підписи 
засвідчуються відбитком печатки організації. 
Можливість застосування факсиміле повинна 
бути зазначена в договорі на поставку.

Перейдемо до розгляду накопичуваль-
них документів, які містять дві й більше 
операцій, та складаються на основі разових 
первинних документів обліку. Зазначені до-
кументи призначені для оформлення низки 
однорідних господарських операцій за пев-
ний період (наприклад, звіт касира, товарний 
звіт та ін.).

Товарний звіт призначений для обліку то-
варних документів в організаціях торгівлі за 
звітний період і затверджується керівником. 
Даний документ складається у двох примір-

никах матеріально відповідальною особою із 
зазначенням номера, дати документів щодо 
надходження та вибуття товарів. Товарний 
звіт підписується бухгалтером і матеріально 
відповідальною особою.

Обов’язкові реквізити товарного звіту:
– найменування організації та структур-

ного підрозділу;
– номер і дата складання документа;
– зазначення звітного періоду, за який 

складений документ;
– прізвище та ініціали матеріально відпо-

відальної особи;
– зазначення табельного номера матері-

ально відповідальної особи.
Крім того, до товарного звіту додаються 

прибуткові та видаткові документи, їхня кіль-
кість вказується в додатках. Звіт перевіряють і 
підписують головний бухгалтер і матеріально 
відповідальна особа.

Таким чином, основним носієм інфор-
мації в документних комунікаціях комерцій-
них підприємств є торговельна документація. 
Первинні документи господарських операцій 
(розпорядницькі, виконавчі, комбіновані та 
ін.) є основою комунікаційного середовища 
галузі. Крім того, до складу обов’язкових рек-
візитів формулярів-зразків зазначених доку-
ментів входять додаткові реквізити, які само-
стійно включаються до переліку реквізитів, 
залежно від особливостей їхнього функціону-
вання в комунікаційному середовищі комер-
ційних підприємств.

Подальші дослідження, на наш погляд, 
повинні передбачити пошук шляхів підви-
щення якості нормативного забезпечення тор-
говельної документації галузі. 
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УДК 930.1:7.045(477)
В.В. Карпов 

ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ 

Стаття присвячена історіографії дослідження наукової проблеми становлення та подальшого 
розвитку української військової символіки. У статті розглядаються ступінь розроблення в українській 
військово-історичній науці проблематики військової символіки у контексті історичного розвитку дер-
жавної символіки та джерельна база наукової проблеми. Подана характеристика історіографії та 
джерельної бази теми наукового дослідження. Стверджується, що наявні архівні документи, музейні 
збірки та артефакти, історичні та сучасні публікації й монографії загалом дають змогу відтворити 
процес становлення та розвитку військової символіки України. 

Ключові слова: військова символіка, геральдика, фалеристика, вексилологія, уніформістика.

V.V. Karpov 

HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM UKRAINIAN MILITARY SYMBOLISM

The article is devoted to the study of scienti c historiography problems of formation and further 
development of Ukrainian military symbols. This article discusses the degree of development of the Ukrainian 
military- historical science issues in the context of military symbolism of the historical development of state 
symbols and source base of scienti c problems. Describes the historiography and source base topics of scienti c 
research. It is alleged that the available archival records, museum collections and artifacts , historical and 
contemporary publications and monographs in general allow to reproduce the process of establishing and 
developing military symbols Ukraine.

Keywords: military symbols, heraldry, faleristics, veksylolohiya, uniformistyka.

© В.В. Карпов

Актуальність історіографічного дослід-
ження проблеми української військової сим-
воліки продиктована передусім тим, що фун-
даментальні роботи з комплексного вивчення 
символіки загалом і військової зокрема майже 
відсутні. Ступінь розроблення теми та дже-
рельна база дослідження засвідчили недостат-
ність і фрагментарність вивчення проблеми 
становлення та розвитку військової символі-
ки України в друкованих виданнях, а також у 
джерельному забезпеченні. 

Загалом історіографію проблеми утворен-
ня системи військової символіки сучасної Ук-

раїнської держави об’єктивно можливо розділи-
ти на два основні періоди – до та після 1991 р., 
року проголошення незалежності України. 
Перший період характеризується публікація-
ми з питань української військової символіки 
в основній своїй масі у зарубіжних джерелах. 
Другий період характеризується бурхливим 
сплеском інтересу до символіки та публікацій 
досліджень науковців саме в Україні.

У період між Першою та Другою світо-
вими війнами на теренах України не ведуться 
дослідження з цієї тематики. І тільки в еміг-
рантських колах учасниками збройної бороть-
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ІСТОРІОГРАФІЯ ПРОБЛЕМИ УКРАЇНСЬКОЇ ВІЙСЬКОВОЇ СИМВОЛІКИ 

Стаття присвячена історіографії дослідження наукової проблеми становлення та подальшого 
розвитку української військової символіки. У статті розглядаються ступінь розроблення в українській 
військово-історичній науці проблематики військової символіки у контексті історичного розвитку дер-
жавної символіки та джерельна база наукової проблеми. Подана характеристика історіографії та 
джерельної бази теми наукового дослідження. Стверджується, що наявні архівні документи, музейні 
збірки та артефакти, історичні та сучасні публікації й монографії загалом дають змогу відтворити 
процес становлення та розвитку військової символіки України. 
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HISTORIOGRAPHY OF THE PROBLEM UKRAINIAN MILITARY SYMBOLISM

The article is devoted to the study of scienti c historiography problems of formation and further 
development of Ukrainian military symbols. This article discusses the degree of development of the Ukrainian 
military- historical science issues in the context of military symbolism of the historical development of state 
symbols and source base of scienti c problems. Describes the historiography and source base topics of scienti c 
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Актуальність історіографічного дослід-
ження проблеми української військової сим-
воліки продиктована передусім тим, що фун-
даментальні роботи з комплексного вивчення 
символіки загалом і військової зокрема майже 
відсутні. Ступінь розроблення теми та дже-
рельна база дослідження засвідчили недостат-
ність і фрагментарність вивчення проблеми 
становлення та розвитку військової символі-
ки України в друкованих виданнях, а також у 
джерельному забезпеченні. 

Загалом історіографію проблеми утворен-
ня системи військової символіки сучасної Ук-

раїнської держави об’єктивно можливо розділи-
ти на два основні періоди – до та після 1991 р., 
року проголошення незалежності України. 
Перший період характеризується публікація-
ми з питань української військової символіки 
в основній своїй масі у зарубіжних джерелах. 
Другий період характеризується бурхливим 
сплеском інтересу до символіки та публікацій 
досліджень науковців саме в Україні.

У період між Першою та Другою світо-
вими війнами на теренах України не ведуться 
дослідження з цієї тематики. І тільки в еміг-
рантських колах учасниками збройної бороть-
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би періоду Визвольних змагань 1918-1920 рр. 
робляться спроби зафіксувати проведену в 
Армії Української Народної Республіки ро-
боту щодо запровадження символіки, а також 
дослідити історичні витоки державної сим-
воліки. У середовищі українських емігран-
тів, їхніх виданнях періодично порушуються 
проблеми української символіки [30]. І хоча 
опубліковані матеріали мають здебільшого 
описовий характер, все ж вони відіграли зна-
чну роль в утвердженні понять державної та 
військової символіки і показують рівень до-
сліджень української символіки на певний іс-
торичний період. Автори розглядають питання 
української геральдики [78], фалеристики [16], 
вексилології [3], сфрагістики [73, 18], уніфор-
містики [88]. Аналізуючи статті, можна дійти 
висновку, що до дискусії залучалися фахівці 
з різних галузей. Тематика статей свідчить 
про розгляд проблем символіки в широкому 
історичному розрізі. У цілому це сприяло роз-
криттю історичних умов виникнення та ста-
новлення сучасної військової символіки. 

У час, коли в емігрантській літературі 
друкувалися матеріали з української символі-
ки, на теренах України такі публікації радян-
ською владою не допускалися. Можливо від-
найти рідкі публікації про символіку радян-
ської України, яка не відображала глибинного 
розуміння символіки українського народу, а 
мала партійно-політичний характер. 

Як свідчать дослідження, військова сим-
воліка від княжої доби до здобуття Україною 
незалежності 1991 р. стала підґрунтям, іс-
торичною передумовою виникнення україн-
ської військової символіки новітньої доби, що 
засвідчило тяглість вірності традиціям свого 
народу, його християнським цінностям. 

Другий період історіографії проблеми 
української військової символіки розпочина-
ється зі здобуттям Україною незалежності. 
Науковці та дослідники проблем української 
символіки, що проживають в еміграції, пере-
носять свої наукові здобутки на шпальти дру-
кованих видань, які виходять в Україні. У свою 
чергу українські науковці, що не мали змоги 
друкуватися, отримали можливість опубліку-
вати свої дослідження як за кордоном, так і 
в Україні. Більшість публікацій цього періоду 
мають переважно науково-популярний харак-

тер. Із часом публікації набувають характеру 
науковості, збільшується кількість самих до-
слідників.

Аналіз історіографії свідчить про те, що 
основний масив матеріалів, присвячених ста-
новленню та розвитку військової символіки 
України, опубліковано після отримання нею 
незалежності. В публікаціях розглядаються 
концепції щодо створення системи військової 
символіки в Збройних силах України та інших 
військових формуваннях держави, висвітлю-
ється процес розробки, обговорення, затвер-
дження проектів, вміщуються описи, малюнки 
символів, у т. ч. прапорів, штандартів, емблем, 
заохочувальних відзнак, кваліфікаційних зна-
ків, нарукавних і нагрудних знаків, знаків клас-
ної кваліфікації, обговорюється становлення 
системи української термінології [40, 6].

У цей період варто відмітити появу робіт 
О. Руденка [63], М. Слободянюка [71], М. Чмира 
[86], О. Муравйова [53], О. Кохана [36], І. Колес-
ника [33], К. Гломозди [15], В. Карпова [29], 
Д. Табачника [12], В. Вороніна, що розвивають 
загальну теорію військової символіки, її термі-
нологію. У цьому контексті особливо слід від-
значити появу підручників за тематикою спеці-
альних історичних дисциплін.

Із відродженням української державнос-
ті дослідники приділили багато уваги питан-
ню історичних традицій символіки. Щодо го-
ловного символу держави – тризуба та його 
значення – на шпальтах газет і журналів в 
Україні точилися гострополемічні дискусії. З 
наукової точки зору важливою є публікація 
О. Пастернака, в якій він намагається пода-
ти своє оригінальне трактування походження 
тризуба та його змісту. Він висловлює дум-
ку, що значення тризуба в українського на-
селення потрійне: символ державної влади, 
герб державний, знак національний і знак ре-
лігійний [61, 5]. Одначе його аргументи, на 
думку вченого Б. Якимовича, слід розглядати 
лише як одну з версій, що розтлумачує похо-
дження та значення тризуба. Хоча й він сам 
дотримується думки, що впродовж віків у 
тризубі органічно поєднувалися язичеські й 
християнські символи і він є не тільки озна-
кою князівської адміністрації, а почав нести 
в собі державне, національне, релігійне на-
вантаження [90, 5].

Історіографія проблеми української військової символіки
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Доктор В. Трембіцький висловлює ідею 
повернення хреста до Тризуба наверху серед-
нього зуба, «як це було на тризубі в монеті 
князя Володимира Великого» [78, 27].

Ґрунтовне дослідження проблеми тризу-
ба, історії його вивчення та значення прове-
ли вчені О. Бєлов та Г. Шаповалов з Інституту 
української археографії та джерелознавства 
ім. М.С. Грушевського НАН України [2]. Ними 
ретельно проаналізовано історію дослідження 
тризуба з початку ХІХ ст. до початку ХХІ ст. та 
доведено походження малого Державного герба 
України від поєднання двох прадавніх язичеських 
та християнських символів – хреста та якоря.

У цьому контексті історичних традицій 
розглядається питання обрання символів для 
українського війська. Пошук історичного 
підґрунтя призвів до появи низки різнома-
нітних публікацій. До уваги дослідників по-
трапляють проблеми символіки українсько-
го козацького війська [74], Армії Української 
Народної Республіки [56], військ Гетьмана Павла 
Скоропадського [84], Галицької гвардії [18] та 
Української Галицької Армії [83], Українських 
Січових Стрільців [47].

До історичних аспектів української символіки 
слід віднести статті О. Сокирко [72, 108], В. Панченко 
[60, 108], Н. Ковтанюк [32, 128], О. Круковського 
[41], Ж. Денисюк [20], Я. Тинченка [77] та ін. 
Значний масив публікацій відноситься до пері-
оду Визвольних змагань 1917 – 1920 рр. [27]. 
Питанням розвитку української фалеристики у 
цей період присвячують свої студії С. Пахолко [62], 
В. Манзуренко [46], О. Кучерук [42], А. Руккас [55]. 
Швидкий розвиток української фалеристики в 
першій половині XX ст. поставив багато запи-
тань, на які дослідники ще й досі не дали від-
повіді. 

Слід відзначити різнопланову активну 
наукову діяльність із дослідження української 
військової символіки Я. Тинченка. Основним 
його доробком у цій галузі є прекрасно ілю-
стрована та науково доконана монографія, 
присвячена арміям України періоду визволь-
них змагань 1917 – 1921 рр. [76]. Крім цього, 
він написав цілу низку статей з інших аспек-
тів військової символіки [78].

У працях дослідників знайшли своє відо-
браження матеріали, що стосуються символі-
ки українських військових формувань періоду 

Другої світової війни. Одним із найменш ви-
вчених аспектів військової символіки є питан-
ня про уніформу та відзнаки військового фор-
мування Карпатської України – Карпатської 
Січі. І все ж деякі дослідження з цієї теми тра-
пляються в українській історіографії [61].

Символіці Української Повстанської ар-
мії [43, 119] присвятили свої праці [1], а також 
низку статей [48] з історії символіки україн-
ських військових формувань періоду Другої 
світової війни С. Музичук та І. Марчук [49].

Також являють інтерес відзнаки учасників 
українських військових формувань у складі 
вермахту в роки війни. Про це йдеться, зокре-
ма, у статтях А. Бобкова [5, 8] та М. Царенка 
[81, 12]. З опублікованих матеріалів видно, 
що на відміну від Червоної армії, де україн-
ська символіка відсутня, за винятком ордена 
Богдана Хмельницького, символіка форму-
вань українців в УПА та німецькій армії мала 
національний характер. Проте, ця тема ще не-
достатньо висвітлена в літературі. 

Уперше питання нагородної спадщини Ук-
раїни системно було досліджено колективом ав-
торів: Д. Табачником (керівник авторського ко-
лективу), І. Безгіним, В. Бузало, М. Дмитрієнко, 
І. Курасом, В. Куценко, Л. Яковлєвою [54]. Це пер-
ше наукове та системне дослідження з фалерис-
тики в Україні, яке і сьогодні є підґрунтям та 
орієнтиром для дослідників історії. На основі 
цієї монографії було підготовлено видання з 
історії української фалеристики. Планувалося 
видати її двома книгами, однак видано лише 
одну [80].

В іншому виданні цінним та важливим 
є не тільки публікація самих нагород, а й 
подання документів з їхнього встановлен-
ня, статутів нагород та описів [11]. Система 
відзнак Президента України, як зазначають 
автори фотоальбому, вибудовувалася на ваго-
мому історичному підґрунті, повертаючи до 
життя фалеристичні традиції українського 
народу.

Розвитку сучасної української фалерис-
тики дослідники приділяють важливу увагу. 
Публікуються матеріали про впровадження 
державних нагород та відомчих заохочувальних 
відзнак [9]. До проблематики державної симво-
ліки звернулися знані науковці М. Дмитрієнко 
та Ю. Савчук [22, 104].
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Ґрунтовне видання з української фале-
ристики було підготовлене О. Круковським та 
С. Пахолко [41]. В альбомі-каталозі опубліко-
вана колекція Львівського історичного музею 
зі 144 українських відзнак і нагород громад-
ських, спортивних, просвітніх, релігійних то-
вариств та організацій середини ХІХ – першої 
половини ХХ ст., відзнаки та нагороди Легіону 
Українських Січових Стрільців, Збройних сил 
Української Народної Республіки, Української 
Галицької Армії, українських військових фор-
мувань періоду Другої світової війни. 

Автори стверджують, що це видання є 
першою спробою в українській історичній нау-
ці простежити процес становлення та розвитку 
української фалеристики. Цілий пласт відзнак 
та нагород повернено із забуття, опубліковано 
великий комплекс архівних документів, наго-
родних грамот, світлин, уведено чимало раніше 
невідомих фалеристичних пам’яток та імен.

Цікавим виданням з фалеристики є 
довідник-каталог С. Литвина [45]. У виданні 
на багатому матеріалі систематизовано та про-
ілюстровано нагрудні кваліфікаційні знаки мі-
ністерств та відомств України. Подано історію 
їхнього створення, авторів та описи нагрудних 
знаків, документи, що їх встановлюють. 

Важливим для розвитку теорії фалерис-
тики є видання В. Кравцевича-Рожнецького за 
участі В. Панасенко про українські військові 
відзнаки першої половини ХХ ст. [39]. Книга 
побудована на глибокому знанні Володимиром 
Яковичем Кравцевичем-Рожнецьким пробле-
ми розвитку нагород та історії питання. Саме 
цим вона цінна та виділяється поміж опублі-
кованих видань.

Становлення та розвиток відзнак Прези-
дента України та державних нагород неза-
лежної України, відомчої нагородної системи 
Міністерства оборони України, Державної 
прикордонної служби України, історія радян-
ських військових нагород були у полі зору до-
слідника В. Лазаренка [44].

Визначною подією стала публікація 
комплексу військово-геральдичних знаків, 
емблем і прапорів [34, 122], який розробили 
О. Руденко як xудожнiй керівник, Д. Aдаменко 
й В. Назарчук для Збройних сил України та 
iншиx вiйськовиx формувань, передбачених 
законодавством України. Слід відзначити, що 

ця публікація, поряд з публікацією О. Кохана 
[36, 14], є першою спробою узагальнити та на-
дати певне уявлення про саму систему як таку, 
оскільки на цей час жодного уявлення про ці-
лісність та системність символіки Збройних 
сил України та інших військових формувань 
не існувало.

У Збройних силах України була опрацьо-
вана власна система символіки [50]. У рам-
ках формування цілісної системи військової 
символіки увага приділяється вивченню по-
садових символів [65]. Вручення штандар-
тів Президентом України Міністру оборони 
України та начальнику Генерального штабу 
Збройних сил України започаткувало процес 
втілення в життя офіційної символіки україн-
ської армії. Відомості про розвиток сучасного 
військового прапорництва надають дослідники 
В. Карпов [25, 110] та О. Скрябін [66, 154].

Значне місце у дослідженнях приділя-
ється становленню та розвитку емблемати-
ки [8] у Збройних силах України. Серед 
наукових студій з цієї тематики виділяються 
роботи М. Слободянюка [70], М. Чмира [85], 
О. Муравйова [52], В. Карпова [28], М. Ца-
ренка [82] та ін. В основу символіки військо-
вих частин покладений принцип використан-
ня національних традицій тієї місцевості, де 
дислокована ця частина. 

Являє собою науковий інтерес процес ство-
рення гербів у Збройних силах України. І хоча 
цей процес не набув значного розвитку, все ж 
він відображений у працях дослідників [69, 10]. 

Проблематика створення нагородної 
системи [51] в Збройних силах України, ста-
новлення символіки в інших військових фор-
муваннях [37], упровадження знаків класної 
кваліфікації військовослужбовців була у полі 
наукового інтересу дослідників. Цікавим є 
погляд на розвиток сучасної військової сим-
воліки через призму процесу розроблення ар-
матюри до одностроїв військовиків Збройних 
сил України [28, 124]. 

Проблемам української символіки при-
святили свої дисертації М. Чмир, Є. Славутич, 
О. Демчучен, А. Кобзар, Т. Юрова. Зокрема, 
О. Демчучен [19] у своєму науковому дослід-
женні, присвяченому формуванню Армії 
Української Народної Республіки, наголошує 
на важливості символіки для війська, вихо-
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вання його особового складу. Дослідник періоду 
Визвольних змагань 1917 – 1920 рр. М. Чмир 
[83] присвятив свою статтю безпосередньо 
символіці Збройних  України цього пері-
оду. У його роботі ґрунтовно проаналізовано 
історіографію проблеми та джерельну базу, 
досліджено національні традиції символіки 
Українських Січових Стрільців, втілення рис 
національної самобутності в символіці украї-
нізованих військових частин Російської армії, 
простежено розвиток символіки Збройних сил 
Української Народної Республіки, Української 
Держави, Західно-Української Народної 
Республіки. 

У дисертаційному дослідженні Є. Сла-
вутича [67], присвяченому проблемі побуту-
вання військового костюма в Гетьманщині, 
доведено, що розвиток військового костюма 
відбувався самостійним, оригінальним шля-
хом цілковито на базі нормативних актів та 
з ініціативи центральних і місцевих органів 
влади Української козацької держави. Це до-
слідження є першою та вдалою спробою у віт-
чизняній науці створити комплексну працю з 
уніформології – складової частини військової 
символіки. 

Окрім вказаного дисертаційного дослід-
ження, Є. Славутич також опрацював уніфор-
мологічний словник, в якому відображено 
оригінальну термінологію, пов’язану з костю-
мом українського війська доби Гетьманщини, 
що функціонувала на території Української 
козацької держави від середини ХVІІ до кінця 
ХVІІІ ст. [68].

Однострій українських військових фор-
мувань першої половини ХХ ст., особливо 
синтез національних мистецьких традицій 
та європейської практики, був предметом 
дисертаційного дослідження Т. Юрової [89]. 
Дослідження синтезу європейського та націо-
нального в українських одностроях згаданого 
періоду дозволяє стверджувати, що їхня біль-
шість, зберігаючи українські риси як панівні, 
за своїм художнім змістом і функціональним 
призначенням відповідають провідним євро-
пейським зразкам.

Український учений В. Омельчук, до-
сліджуючи питання повстанського руху на 
Правобережній Україні у другій половині 
ХVIII ст., віднайшов документи та наводить 

у своїй дисертаційній роботі дані про вико-
ристання повстанськими загонами прапорів із 
власною символікою. Зокрема, йдеться також 
і про прапор Пилипа Орлика [58]. 

Військові символи є специфічними та 
дієвими засобами впливу на воїнів і сприя-
ють виникненню ефективних форм вихован-
ня, дають потужний емоційний заряд [10]. 
Роль символів, традицій та військових ри-
туалів у процесі розгортання виховної ро-
боти у Збройних силах України, а особливо 
військово-патріотичного виховання, дослідив 
А. Кобзар [31]. 

До монографічних праць із проблем 
української символіки слід додати праці ав-
торів Д. Табачника та В. Карпова [27]. Вони 
вперше поєднали історичні аспекти побуту-
вання символіки та символіку Збройних сил 
та інших військових формувань України, що 
дало цілісне уявлення про систему державної 
та військової символіки та її витоки.

Монографія українського історика, спеціа-
ліста у сфері фалеристики В. Вороніна розкри-
ває процес виникнення та подальшого розви-
тку нагородної системи Радянської України в 
різні історичні періоди. На основі досліджен-
ня великої кількості архівних джерел, значна 
частина яких уперше введена до наукового 
обігу, нагородна система України розглядаєть-
ся як цілісна, така, що розвивалася в різних 
конкретно-історичних умовах на тлі політич-
них і соціально-економічних трансформацій 
держави та суспільства [12].

Кілька видань були присвячені вексилоло-
гічним проблемам [64]. До золотого фонду мате-
ріалів з української вексилології належать стат-
ті Я. Ісаєвича, який заклав підвалини вивчення 
проблематики козацьких прапорів, та В. Іванова 
і Ю. Мицика [24]. До числа фундаментальних 
праць за цією тематикою також відноситься роз-
відка, що була опублікована у «Київській старо-
вині» [23]. Тема становлення та розвитку пра-
порової традиції козацького війська була пред-
метом багатьох дослідників [4]. Одностроям 
піхоти українських гетьманів ХVII – XVIII ст. та 
козацьким хоругвам-прапорам присвятив свою 
роботу С. Шаменков [87]. Ґрунтовною, науко-
во опрацьованою монографією з проблематики 
української територіальної геральдики є праця 
А. Гречило [17]. Питанню вексилології та ге-
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ральдики, символіки територіальних громад 
та органів місцевого самоврядування при-
ділило увагу Видавництво Верховної Ради 
України [79]. 

Цікавим для дослідника постає укладе-
ний В. Болговим та В. Чепаком довідник про 
символи та атрибути державності України 
[75]. У довіднику наведено 119 документів та 
228 ілюстрацій.

Важлива роль у справі розбудови системи 
військової символіки, аналізу процесу її станов-
лення, опрацювання, розробки та обговорення 
проектів символіки, а також її історичних аспек-
тів належить періодичним фаховим виданням, 
до яких належать «Військово-історичний альма-
нах» Національного військово-історичного му-
зею України та друкований орган Українського 
геральдичного товариства – вісник «Знак». 
Професійні матеріали з військової символіки 
друкує часопис «Однострій», часопис громад-
ської організації «Український інститут во-
єнної історії» – «Воєнна історія», довідково-
інформаційний журнал «Нумізматика і фале-
ристика», а також журнал Міністерства оборони 
України «Військо України». 

Опубліковані в цих періодичних фахових 
виданнях наукові матеріали стосовно військо-
вої символіки України роблять вагомий внесок 
в історіографію військової символіки держа-
ви, а вміщені у матеріалах численні малюнки, 
описи військових символів поповнюють дже-
рельну базу вивчення вітчизняної військової 
емблематики, вексилології та фалеристики. 

Значний вплив на посилення дослід-
жень із військової символіки має діяльність 
Українського геральдичного товариства, а 
особливо проведення ним щорічних наукових 
конференцій, на яких розглядалися питання 
розвитку військової символіки. Такі конфе-
ренції організовував і епізодично проводив 
Центральний музей Збройних сил України. 

Необхідно також відмітити досліджен-
ня, що проводяться в інших країнах і резуль-
тати яких оприлюднюються на міжнарод-
них наукових форумах, зокрема, під егідою 
Міжнародної ради музеїв зброї та військової 
історії (ICOMAM). Особливе значення має 
цей досвід для опрацювання методології до-
сліджень і принципів розвитку військової 
символіки.

Джерельна база дослідження військової 
символіки України має деякі особливості. 
Основні джерела з історії розробки та впро-
вадження української військової символі-
ки Армії Української Народної Республіки, 
Війська Української Держави, Української 
Галицької армії періоду Визвольних змагань 
1918 – 1921 рр. знаходяться у Центральному 
державному архіві вищих органів влади 
України. 

Центральний державний історичний ар-
хів України зберігає матеріали козацького пе-
ріоду, які опрацьовані багатьма науковцями та 
впроваджені до наукового обігу. Це дозволяє 
знайомитися з документами цієї тематики й 
використовувати їх із виданих праць та ро-
бити порівняння й аналіз опублікованих на-
укових версій щодо застосування символіки у 
загальноісторичному контексті.

У державному архіві Закарпатської обл. 
зберігаються документи з історії Карпатської 
Січі – військового формування Карпатської 
України і, зокрема, з історії опрацювання уні-
форми та встановлення її символіки. Уперше 
вони введені до наукового обігу дослідником 
О. Пагіря [59].

У Галузевому державному архіві Служби 
безпеки України в матеріалах про діяльність 
Української Повстанської Армії та руху опору 
(фонд 13) збереглися документи про нагородну 
систему. Завдяки ретельному пошуку науков-
ців О. Іщука та Н. Ніколаєнко, серед матеріалів 
архіву вдалося розшукати проекти невідомих 
нагород УПА та листування командирів щодо 
виготовлення нагород.

Ученими та науковцями активно ведеться по-
шук оригінальних документів також і в зарубіж-
них архівах. Дослідник М. Ковальчук виявив зна-
чний масив документів з історії Армії УНР у вій-
ськовому архіві Республіки Польща, Я. Тинченко 
опрацював документи періоду Визвольних зма-
гань з архівів Російської Федерації, науковець 
Ю. Савчук дослідив та описав вексилологічну 
колекцію козацького періоду, що зберігається у 
фондах Військового музею Швеції. 

Для історичної епохи ІХ – ХVІІ ст. осно-
вними джерелами є літописи, хроніки та інші 
праці, в яких є згадки про використання вій-
ськами символів і знаків. Про символіку княжої 
доби можна дізнатися з писемних і мистець-
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ких творів: літописів [13], біографій («Житіє 
Бориса і Гліба»), поетичних творів («Слово о 
полку Ігоревім»), мініатюр Радзивіллівського 
(Кенігсберського) літопису ХV ст., де зображе-
но княже військо, й Лицьового ілюмінованого 
ізводу XVI ст. Серед джерел, які постали поза 
межами української території, слід виокреми-
ти хроніку О. Гваньїні [14], молдавські хроніки 
Мирона Костіна [6],  Йона Некульчі [57] та ін.

Основу джерельної бази дослідження іс-
торії становлення та розвитку сучасної вій-
ськової символіки становлять документи мі-
ністерств та відомств України. Документи 
з історії розробки символіки Збройних сил 
України зберігаються у Державному галузе-
вому архіві Міністерства оборони України. Ці 
матеріали містять чимало цінної інформації 
про початковий період опрацювання симво-
ліки 1992 – 1995 рр. Зокрема, документи ла-
бораторії з розробки військової форми одягу 
тилу Збройних сил України, накази та роз-
порядження Міністра оборони України, на-
чальника Генерального штабу Збройних сил 
України. 

У Галузевому державному архіві Служ-
би безпеки України немає значного докумен-
тального комплексу про історію встановлення 
відомчих заохочувальних відзнак, окрім на-
казу Голови служби від 9 січня 2008 р. № 4. 
У Галузевому державному архіві Державної 
прикордонної служби України інформація про 
історію та порядок встановлення відомчих за-
охочувальних відзнак у справах Голови служ-
би відсутня. Документи про символіку вну-
трішніх військ МВС України та Національної 
гвардії України зберігаються в Центрально-
му архіві Головного управління внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх справ Укра-
їни. Документи про символіку Міністерства 
надзвичайних ситуацій України знаходяться 
у департаменті організаційно-контрольної ро-
боти зазначеного міністерства.

Доповнюють джерельну базу військо-
вої символіки України музейні збірки. У 
Королівському музеї армії та військової істо-
рії Бельгії (м. Брюссель) зберігається збірка 
символіки української армії доби Визвольних 
змагань 1917 – 1921 рр. Українська колекція 
налічує 109 предметів. З-поміж предметів уні-
формістики, це – польова форма молодшого 

офіцера Січових стрільців, однострій кавале-
рійського сотника Української Галицької армії, 
парадна форма піхотинця Армії Української 
Народної Республіки. Є також низка відзнак 
української й австро-угорської армій, світли-
ни українських вояків, дипломи, грошові бан-
кноти Центральної Ради, печатки, мапа з по-
значення позицій української армії станом на 
грудень 1918 р.

Серед особистих речей визначних вій-
ськових діячів тієї доби треба назвати козаць-
ку булаву, яка належала полковникові Легіону 
Українських січових стрільців Василеві 
Вишиваному (В. Габсбурґові), польову книжку 
генерал-хорунжого Армії УНР О. Осецького. 
Кілька експонатів пов’язані з Головним ота-
маном Армії УНР С. Петлюрою – це його 
світлини й посмертна маска. Відомості про 
цю колекцію подає на сторінках «Військово-
історичного альманаху» головний зберігач 
фондів Національного військово-історичного 
музею України Ж. Денисюк [22]. Окрім цієї 
статті, таку інформацію можливо почерпну-
ти зі статті П’єра Льєрне «Армія незалежної 
України 1917 – 1921 років», опублікованої в 
часописі «Militaria Magazine».

І в українських музеях є чимало матері-
алів з української військової символіки, зо-
крема, у Національному музеї історії України, 
Національному військово-історичному музеї 
України, Чернігівському обласному історич-
ному музеї ім. В.В. Тарнавського, Львівському 
історичному, Волинському краєзнавчому та 
інших обласних музеях.

У Національному музеї історії України в 
Києві зберігається шість відзнак у вигляді мо-
нограми з двох літер «С», переплетених гіл-
кою червоної калини члена Стрілецької Ради. 
Основний масив документів та оригінальних 
пам’яток з історії становлення символіки 
Збройних сил України та інших військових 
формувань зберігається в Національному 
військово-історичному музеї України. У музеї 
зібрана найповніша унікальна колекція на-
рукавних знаків (речовий фонд), нагрудних 
знаків класної кваліфікації, відомчих заохочу-
вальних відзнак та державних нагород (фонд 
нагород) від початку зародження процесу 
створення сучасної символіки та подальшого 
його розвитку. Тут зберігається частина мате-
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ріалів лабораторії з розробки військової фор-
ми одягу Тилу Збройних сил України, яка не 
потрапила до Державного галузевого архіву 
Міністерства оборони України. Музей актив-
но використовує ці матеріали у створенні те-
матичних виставок та експозицій, публікує їх 
у музейних періодичних виданнях.

До складу персональних колекцій військо-
вих діячів входять предмети уніформістики, 
фалеристики, вексилології. Колекція уніформ 
представлена в музеї формами одягу генералів 
армії В. Радецького, В. Шкідченка, О. Кузьмука, 
І. Свиди, генерал-полковників К. Морозова, 
А. Лопати, В. Собкова, О. Лопатіна, О. Стеценка, 
адміралів М. Єжеля, І. Тенюха, В. Максимова, 
віце-адмірала Б. Кожина, В. Безкоровайного та 
ін. У колекції генерал-полковника К. Морозова 
представлено зразок кітеля першої української 
форми одягу. 

Вексилологічна колекція представлена уні-
кальними пам’ятками і зокрема найпершими пра-
порами видів Збройних сил України, що викорис-
товувалися ротою Почесної варти Міністерства 
оборони України у початковий період становлення 
українського війська, а також і, особливо, бойовим 
прапором 3-ої Залізної дивізії Армії Української 
Народної Республіки. Слід відзначити особистий 
штандарт генерала армії України О. Кузьмука, 
який виготовив О. Карелін-Романішин. Це най-
перший зразок посадового прапора в Україні. 

Фалеристична колекція має у своєму 
складі предмети різних історичних періодів. 
Найбільше матеріалів стосується періоду ста-
новлення та розвитку незалежної держави 
Україна та її військової організації. Тут і на-
грудні знаки класної кваліфікації Сухопутних 
військ, військ Повітряної оборони, Військово-
морських сил, відомчі заохочувальні відзнаки 
військових формувань та державні нагороди 
України. У музеї зберігаються особисті на-
городи останнього гетьмана України Павла 
Скоропадського, його Георгіївський хрест та 
орден Червоного орла, вручений йому 1918 р. 
Кайзером Німеччини Вільгельмом ІІ.

Аналіз історіографії та джерельної бази 
показав, що в Україні накопичено значну 
кількість публікацій з військової символіки, 
яка дозволяє провести ґрунтовні досліджен-
ня проблем її розвитку, установити конкрет-
ні історичні факти побутування тих чи ін-
ших атрибутів символіки, встановити їхній 
причинно-наслідковий зв’язок і дати цілісне 
уявлення історії української військової сим-
воліки. Архівні документи, музейні збірки та 
артефакти, історичні та сучасні публікації й 
монографії загалом дають змогу відтворити 
процес становлення та розвитку військової 
символіки України. Можна стверджувати та-
кож про наявність достатніх основ для появи 
української наукової школи символіки. 

Історіографія проблеми української військової символіки
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На сьoгoднi арxiви є установами, що нe 
лишe забeзпeчують пoстiйнe накoпичeння ба-
гатства фондів як рeсурсiв iнфoрмацiї, а й про-
вадять ґрунтовну аналітичну рoбoту з фонда-
ми, здійснюють ввeдeння як рeтрoспeктивниx, 
так i пoтoчниx дoкумeнтiв дo сoцiальнoгo 
oбiгу. Сьoгoдeння потребує, аби арxiви нe лишe 
забeзпeчували кoристувачам дoступ дo дoку-
мeнтiв чeрeз читальнi зали та iнфoрмацiйнi 
бази, а й надавали їм пoвну та oб’єктивну iн-
фoрмацiю прo склад i змiст арxiвниx дoку-
мeнтiв чeрeз вiдпoвiдний кoмплeкс наукoвo-
дoвiдкoвиx засoбiв з ураxуванням сучасниx 
iнфoрмацiйниx тexнoлoгiй i мiжнарoднoгo 
дoсвiду. 

Проблема доступу до ресурсів НАФ в укра-
їнському архівознавстві досліджена недостат-
ньо. Опосередковано її розглядали Г.В. Боряк, 
К.Є. Новохатський, Л.А. Дубровіна, І.Б. Матяш, 
Ю.А. Прилепішева, Н.М. Христова та ін. Важ-
ливе значення для вивчення проблеми вико-
ристання архівної інформації мали теоретичні 
праці російських учених В.М. Автократова, 
К.Б. Гельмана-Виноградова, розділи підручни-
ка «Архівознавство» та «Нарисів історії архів-
ної справи в Україні». Враxoвуючи зрoстання 

цiннoстi iнфoрмацiйнoгo чинника, значнe мiсцe 
в наукoвиx дoслiджeнняx пoсiдає питання 
дoступу дo iнфoрмацiйниx рeсурсiв суспiльства 
(в т. ч. й арxiвниx), якe рoзглядалoся таки-
ми наукoвцями, як В.М. Гoрoвий, Г.В. Бoряк, 
O.С. Oнищeнкo.

Ввeдeння як рeтрoспeктивниx, так i пo-
тoчниx дoкумeнтiв дo сoцiальнoгo oбiгу, є 
складнoю та багатoаспeктнoю мeтoдoлoгiчнoю 
прoблeмoю. Її вирiшeння залeжить вiд рoз-
рoблення єдинoї дeржавнoї та наукoвo-oр-
ганiзацiйнoї стратeгiї в галузi ствoрeння 
унiфiкoваниx класифiкацiйниx систeм дoку-
мeнтальнoї iнфoрмацiї; єдиниx галузевиx 
стандартiв oписування складу та змiсту ар-
xiвниx i рукoписниx дoкумeнтiв абo їxніх 
oкрeмиx груп; тexнiчниx, тexнoлoгiчниx, лiнг-
вiстичниx та oрганiзацiйниx засад iнтeграцiї 
iнфoрмацiйнoгo пoтeнцiалу нацioнальнoгo дo-
кумeнтальнoгo фoнду України в традицiйниx 
арxiвниx та кoмп’ютeрниx систeмаx загальнo-
нацioнальнoгo рiвня [7, 51]. 

Прoцeс залучeння дoкумeнтiв дo наукoвoгo 
та сoцiальнoгo oбiгу oтримав назву дoступу 
i має кiлька аспeктiв. Пeрший – фiзичний 
дoступ дo фoндiв (надання користувачеві 
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можливості особисто працювати з архівни-
ми документами). Другий – iнтeлeктуальний 
дoступ дo iнфoрмацiї прo дoкумeнт та йoгo 
змiст (тoбтo, oтримання нeoбxiднoї дoвiдкoвoї 
iнфoрмацiї чeрeз дoкумeнти втoриннoгo рiвня 
та публiкацiї тeкстiв дoкумeнтiв у спeцiальниx 
виданняx. Трeтiй – сoцiальнo-правoвий 
дoступ, щo рeалiзується арxiвами шляxoм 
oприлюднeння iнфoрмацiї, щo мiститься в 
арxiвниx дoкумeнтаx [7, 51]. 

На фізичному рівні доступ до доку-
ментів забезпечується шляхом організації 
роботи дослідників у читальних залах ар-
хіву завдяки oрганiзацiї дoкумeнтiв у пeвнi 
арxiвнi дoкумeнтальнi систeми. Проте, в ба-
гатьох архівних установах наразі існує про-
блема пропускної спроможності читальних 
залів. Наприклад, Центральний архів зару-
біжної україніки та Центральний державний 
науково-технічний архів нe мають oкрeмих 
примiщeнь для читальних залів. Проблемним 
питанням залишається оснащення читальних 
залів новою копіювальною технікою, органі-
зація робочих місць із виходом до всесвітньої 
інформаційної мережі Інтернет та доступом 
не лише до баз даних на документи архі-
вів, а й до всієї інформаційної системи НАФ 
України [10; 11].

На фізичному рівні доступ до докумен-
тів також забезпечується шляхом розсекре-
чення архівних документів – зняття необ-
ґрунтованих обмежень на ознайомлення з 
документами, які не становлять державної 
таємниці, але які свого часу, за ідеологічни-
ми та політичними ознаками, були переве-
дені на обмежений режим використання. За 
oстаннi 20 рoкiв вiдбувся активний прoцeс із 
рoзсeкрeчeння нeoбґрунтoванo засeкрeчeниx 
арxiвниx фoндiв та кoлeкцiй, друкoваниx 
видань [12, 8]. Проте, пoрiвняльний аналiз 
кiлькiсниx пoказникiв пeрeгляду грифiв 
сeкрeтнoстi матeрiальниx нoсiїв iнфoрмацiї у 
центральних державних архівах свiдчить, щo 
найбiльш активнo працює у цьoму напрямi 
лише Центральний державний архів вищих 
органів влади та управління. Повільно ве-
деться робота з розсекречення документів 
у Цeнтральному дeржавному арxiві-музeї 
лiтeратури i мистeцтва України, де взагалі не 
може бути таємних документів [10; 11].

Другий аспeкт залучeння дoкумeнтiв 
дo сoцiальнoгo oбiгу – цe iнтeлeктуальний 
дoступ. Такий доступ до ресурсів НАФ реа-
лізується шляхом розробки системи науково-
довідкового апарату до фондів архівів, що 
включає систему архівних каталогів, описів 
фондів, анотованих реєстрів, покажчиків, 
путівників та довідників по фондах архівів. 
Науково-допоміжний апарат, що містить вто-
ринну інформацію про документи архіву, до-
зволяє користувачам та архівістам орієнтува-
тися у величезному масиві ретроспективної 
архівної інформації [7, 51]. Прo oрганiзацiю 
пiдгoтoвки арxiвними устанoвами України 
дoвiдкoвo-iнфoрмацiйниx видань, зoкрeма 
путiвникiв, oписiв, каталoгiв, iдeться в 
дисeртацiї Н.М. Xристoвoї [13]. Автoрка пoдає 
стислу xарактeристику oпублiкoваниx видань 
прo склад i змiст арxiвниx фoндiв, oкрeслює 
шляxи дальшoгo вдoскoналeння НДА.

Пiдсумoвуючи стан викoнання дeрж-
арxiвами Прoграми пiдгoтoвки арxiвниx 
дoвiдникiв на 2009-2010 рр., мoжна кoнста-
тувати, щo зазначeну прoграму викoнанo лишe 
на 8-10% [11, 19]. Дуже гостро стоїть пробле-
ма реалізації галузевих програм щодо ствoрeння 
Нацioнальнoгo eлeктрoннoгo фoндoвoгo ката-
лoгу, eлeктрoннoгo кoмплeксу oписiв арxiвниx 
фoндiв, пoвнoтeкстoва публiкацiя тeкстiв арxiв-
ниx дoкумeнтiв у рeжимi oнлайн, що передба-
чає oб’єднання eлeктрoнниx рeсурсiв арxiвниx 
устанoв на рівні рeгioнів та, як результат, на 
загальнодержавному рівні. 

Трeтiй аспект доступу до архівних докумен-
тів – сoцiальнo-правoвий дoступ, щo рeалiзується 
чeрeз oприлюднeння iнфoрмацiї, яка мiститься в 
арxiвниx дoкумeнтаx, з мeтoю заxисту закoнниx 
прав та iнтeрeсiв грoмадян, у пeршу чeргу 
пoстраждалиx вiд вiйн, рeпрeсiй тoталiтарниx 
рeжимiв, дeпoртoваниx тoщo [7, 51].

Дeржавнi арxiвнi устанoви викoнують рiзнi 
запити, щo вiднoсяться дo їxньої кoмпeтeнцiї. 
Запити, щo надxoдять вiд спoживачiв дo арxiву, 
умoвнo пoдiляють на: тeматичнi, гeнeалoгiчнi, 
сoцiальнo-правoвi, нeпрoфiльнi [6, 8]. Остан-
німи рoками спoстeрiгається змeншeння кiль-
кoстi письмoвиx звeрнeнь, щo надxoдять дo 
дeржарxiвiв. Цe пeвнoю мiрoю пoяснюється 
збiльшeнням кiлькoстi кoнсультацiй вiдвi-
дувачiв у стoлаx дoвiдoк та кiлькoстi звeрнeнь, 
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пoданиx на oсoбистoму прийoмi. Найбiльша 
кiлькiсть звeрнeнь пoдається на oсoбистoму 
прийoмi у Центральному державному архі-
ві вищих органів влади та управління, 
Центральному державному архіві громадських 
об’єднань, Центральному державному історич-
ному архіві (м. Київ) [10; 11]. Вважаємо, що ак-
туальною сьогодні є потреба розроблення чіт-
кої системи отримання та опрацювання елек-
тронних запитів.

Викoнання важливoї суспiльнoї функцiї 
арxiвниx устанoв щoдo рeалiзацiї дoступу дo 
дoкумeнтiв Нацioнальнoгo арxiвнoгo фoнду 
та забeзпeчeння суспiльства рeтрoспeктивнoю 
дoкумeнтнoю iнфoрмацiєю мoжливo за умови 
функцioнування науково oбґрунтoваниx та 
висoкoeфeктивниx iнфoрмацiйнo-пoшукoвиx 
засoбiв, щo забeзпeчують oпeративний пo-
шук i видавання iнфoрмацiї прo наявнiсть, 
мiсцeзнаxoджeння та змiст дoкумeнтiв, умoви 
дoступу дo дoкумeнтiв, oснoвнi бiблioграфiчнi 
данi прo фoнди тoщo [1]. 

Oдним iз пeршиx в українськiй iстoрio-
графiї дo аналiзу прoблeми актуалiзацiї 
арxiвниx iнфoрмацiйниx рeсурсiв всeрeдинi 
1990-x рр. звeрнувся Г.В. Бoряк, обґрунтував-
ши нeoбxiднiсть ствoрeння Арxeoграфiчнoгo 
рeєстру нацioнальнoї арxiвнoї спадщини 
України. Учeний нагoлoсив на нeoбxiднoстi 
впрoваджeння iнфoрмацiйниx тexнoлoгiй з 
мeтoю oрганiзацiї iнтeлeктуальнoгo дoступу 
дo арxiвниx iнфoрмацiйниx рeсурсiв України. 
Нe мeнш важливe значeння для вивчeння 
дoслiджуванoї прoблeми мають публiкацiї 
Г.В. Бoряка, в якиx рoзглянутo oснoвнi фор-
ми рeпрeзeнтацiї арxiвниx рeсурсiв у мeрeжi 
Iнтeрнeт, та працi Л.А. Дубрoвiнoї, яка обґрун-
тувала кoнцeптуальнi засади iнфoрматизацiї 
арxiвнoї справи в Українi [5]. 

Перспективним напрямком архівознавчих 
досліджень є теоретичні дослідження проблем 
доступу та використання архівної інформації 
та порівняльний аналіз науково-практичних 
засад використання архівної інформації в кра-
їнах світу.

Одним із найважливiшиx стратегічних на-
прямів діяльності архівних установ у сфері за-
безпечення доступу до архівних ресурсів дер-
жави є системна інформатизація галузі. У сiчнi 
2007 р. схваленo Закoн України «Прo Oснoвнi 

засади рoзвитку iнфoрмацiйнoгo суспiльства 
в Українi на 2007-2015 рoки», основна мета 
якого полягає у створенні й розвитку інформа-
ційного суспільства. Відмова від ідеологічних 
чинників як фізичного, так і інтелектуально-
го доступу до інформації, сприяє зростанню 
темпів формування архівних електронних ре-
сурсів в Україні, розвитку системи докумен-
тальних комунікацій, прискорення темпів обі-
гу інформації у світових мережах, виникають 
нові форми організації документів, зокрема 
веб-сайти, електронні архіви. Формування ін-
тернетресурсів історико-культурної спадщи-
ни, можливості створення електронних колек-
цій історичних джерел, архівних публікацій, 
інтенсифікація використання ресурсів є одно-
часно важливим завданням історичної науки, 
спрямованим на розробку критеріїв формуван-
ня таких ресурсів джерел, організацію інтелек-
туального доступу до них та розповсюджен-
ня [2, 5]. Загальнoю мeтoю iнфoрматизацiї в 
арxiвнiй справi є актуалiзацiя iнфoрмацiї, щo 
мiститься в дoкумeнтаx, oптимiзацiя викo-
ристання дoкумeнтниx рeсурсiв суспiльства, 
прискoрeння їxнього залучeння дo суспiльнoгo 
oбiгу шляxoм суттєвoгo вдoскoналeння прeд-
мeтнoгo, тeматичнoгo та xрoнoлoгiчнoгo пo-
шуку iнфoрмацiї, ввeдeння її в мiжнарoдний 
iнфoрмацiйний прoстiр. 

Удoступнeння дoкумeнтнoї iнфoрмацiї 
потребує бiльш швидкoгo прoцeсу iнфoр-
матизацiї арxiвнoї справи. До ключових напря-
мів організації доступу до інформації належить 
переведення в електронну форму довідкового 
апарату архівів та архівних документів, резуль-
татом чого має стати створення Національного 
електронного фондового каталогу, створен-
ня єдиної автоматизованої системи науково-
довідкового апарату в архівах України. 

Значним досягненням у сфері інформати-
зації архівної справи слід вважати створення 
державними архівами власних веб-сайтів, пу-
блікацію на сайті Державної архівної служби 
путівників та архівних довідників у електрон-
ному вигляді, проведення інтернетвиставок. 

Веб-сайт архівної установи можна умов-
но назвати новим видом архівного довід-
ника – комплексним електронним довідни-
ком оперативного характеру. Відповідно до 
Основних правил роботи державних архі-
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вів України, [9] веб-сайт архівної установи 
має містити обов’язкові структурні елемен-
ти. Проте, здійснивши порівняльний аналіз 
структури та інформаційного наповнення веб-
сайтів центральних державних архівів, може-
мо дійти висновку, що сайти Центрального 
державного історичного архіву (м. Київ) [14] 
та Центрального державного історичного ар-
хіву (м. Львів) [15] не містять усі обов’язкові 
елементи і мають не дуже зручний для корис-
тувача інтерфейс.

Отже, основна мета діяльності архівних 
установ полягає в забезпеченні користува-
чів первинною та вторинною інформацією, 
що міститься в архівних документах, шляхом 
надання трьох рівнів доступу до документів 

НАФ України – фізичного, інтелектуального 
та соціально-правового. Інформатизація зна-
чно розширює інтелектуальний доступ до ар-
хівної інформації, оптимізує її опрацювання. 
Ключовими напрямами організації доступу до 
інформації визначено переведення в електрон-
ну форму довідкового апарату архівів та ар-
хівних документів, результатом чого має стати 
створення Національного електронного фон-
дового каталогу з подальшим наданням досту-
пу до нього через інтернет, а також створен-
ня єдиної автоматизованої системи науково-
довідкового апарату в архівах України. Саме 
цим шляхом рухаються провідні архівні служ-
би та національні архіви країн світу.
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У статті здійснено історіографічний огляд перекладу як об’єкта документознавчих досліджень. 
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Наукова дискусія про зміст документо-
знавства, що розгорнулася в Україні наприкінці 
ХХ – на початку ХХІ ст., наголошує на одному з 
наскрізних питань – питанні термінології. Про 
це свідчать численні доповіді й повідомлен-
ня, присвячені загальній проблематиці термі-
нознавства, багатоаспектній термінологічній 
тематиці документознавства та суміжних на-
укових галузей знань, міжнародного науково-
теоретичного семінару «Термінологія доку-
ментознавства та суміжних галузей знань», 
започаткованого 2007 р. кафедрою державного 
управління Київського національного універ-
ситету культури і мистецтв. 

У дослідженні документного потоку пе-
рекладів одним із важливих завдань постає 
дослідження перекладу в процесі еволюції до-

кументознавчої думки, а також визначення по-
няття переклад. На сьогодні це питання можна 
зарахувати до низки дискусійних, аналіз науко-
вих пошуків у галузі документознавства свід-
чить про незначну кількість публікацій, які так 
чи інакше торкаються дослідження перекладу. 
Об’єктом самостійного документознавчого до-
слідження переклад не був, тому вбачається 
важливим теоретичне обґрунтування терміна з 
метою виокремлення його з інших видів доку-
ментів для подальшого вивчення, що обумов-
лює актуальність цієї проблеми.

Попередній аналіз літератури свідчить 
про те, що в документознавстві розглядалися 
лише окремі аспекти перекладу: процес де-
кодування з огляду на знакову систему доку-
мента; переклад як вид наукової обробки до-
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кументів (також як процес); переклад у типо-
видовій класифікації документа за мовною 
ознакою, а також у складі документів біблі-
отечних підфондів. Термінологічний та тео-
ретичний аспекти залишилися поза межами 
вивчення.

У 1980-х рр. А.Д. Швейцер у межах теорії 
перекладу в роботі «Теория перевода: Статус, 
проблемы, аспекты» [42] проаналізував ево-
люцію різних поглядів на сутність перекладу, 
а також його визначень. Узагальнення най-
важливіших теоретичних положень сучасного 
українського перекладознавства та редактор-
ського опрацювання перекладу висвітлено в 
посібнику М.С. Зарицького «Переклад: ство-
рення та редагування» [16]. Переклад як різ-
новид міжмовної комунікації розглядався 
Р. Сегол [33]. Т.В. Горощенко досліджувала 
міжкультурну комунікацію в перекладі [5].

Джерельну базу дослідження становили 
законодавчі та нормативно-правові докумен-
ти, які містять визначення перекладознавчих 
[29], документознавчих і міжгалузевих термі-
нів [27; 28; 30-32]; професійні міжнародні та 
державні стандарти з перекладацької діяльності 
[6; 7; 12; 36], з документознавства та суміж-
них галузей [6-15]; тлумачні, термінологічні 
словники та енциклопедичні видання [24; 25; 
35; 41], в т. ч. з документознавства та суміж-
них галузей знань (словник «Архівістика» 
[1], «Українська архівна енциклопедія» [40], 
«Документознавсто: словник-довідник термінів 
і понять» [45], «Толковый словарь по основам ин-
формационной деятельности» [39]). Важливою 
складовою джерельної бази є праці провідних 
документознавців, а саме: В.В. Бездрабко [2], 
С.Г. Кулешова [18-20], Н.М. Кушнаренко [21, 
22], Є.О. Плешкевича [26], М.С. Слободяника 
[34], Г.М. Швецової-Водки [43-47], що стосу-
ються термінологічного та теоретичного ас-
пекту вивчення документа. 

Мета статті – на основі історіографічного 
огляду перекладу як об’єкта документознавчих 
досліджень розглянути основні підходи до ви-
значення сутності та змісту поняття переклад. 
Основними завданнями, за допомогою яких 
вирішується досягнення поставленої мети, є: 
вивчення наукової літератури з даного питан-
ня, здійснення аналізу та співвідношення по-
нять переклад і документ, визначення обсягу і 

змісту терміна переклад, характеристика його 
матеріальної, інформаційної та знакової скла-
дових, формулювання поняття переклад.

З огляду на знакову систему документа, 
Г.М. Швецова-Водка [44, 96], Н.М. Кушнаренко 
[21, 121-122] зазначають, що одне й те саме 
повідомлення може бути передане різними 
знаками, різними мовами, перекладання неві-
домої реципієнту мови повідомлення відомою 
є процесом декодування [44, 96; 21, 121-122]. 
У документній комунікації код є однією зі 
складових частин комунікаційного акта і ро-
зуміється як «правила мови, якою зафіксовано 
повідомлення» (слова, звуки, колір); процес 
кодування – «представлення ідеї, яку прагне 
донести до отримувача комунікант, у кодах 
або символах, тобто в знаках...», а однією із 
властивостей, притаманних знаковій системі 
документа, є «здійснення перекладу (заміни) 
однієї знакової системи іншою» [21, 84]; про-
цес декодування повідомлення – «переклад 
повідомлення мовою отримувача» [21, 122]. 
Таким чином, процес перекладання невідомої 
мови повідомлення відомою здійснюється че-
рез декодування.

Аналізуючи різні види наукової обробки 
документів, Н.М. Кушнаренко і В.К. Удалова 
зазначають, що «багато фахівців зарахову-
ють до аналітико-синтетичної обробки також 
... науковий переклад...» [22, 15] і розуміють 
його як «переклад з однієї мови на іншу на-
укових, технічних, економічних, політичних 
текстів». Проте, на думку авторів, «недореч-
но зараховувати його [науковий переклад] до 
спеціальних процесів аналітико-синтетичної 
обробки», оскільки «процес перекладу не пе-
редбачає згортання інформації, яку містить 
первинний документ» [22, 17-18]. Отже, пере-
клад (науковий) розглядається як процес.

Також перекладу приділено увагу в про-
цесі здійснення типо-видової класифікації до-
кумента. Приміром, Г.М. Швецова-Водка за 
ознакою «характеру аудиторії, на яку розрахо-
ваний документ», зараховує рукописні пере-
клади до депонованих документів [44, 170; 46, 
201; 47, 55]. Такої само думки дотримується 
Н.М. Кушнаренко [21, 179]. 

У процесі здійснення типової класифікації 
літератури за мовною ознакою (додатковою), 
Г.М. Швецова-Водка поділяє літературні тво-
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ри на оригінальні та перекладені: «перекладе-
ний твір – переклад оригінального літератур-
ного твору іншою мовою» [45, 157; 46, 336], 
«перекладена література – літературні твори, 
які є перекладом оригінальних літературних 
творів іншою мовою» [45, 157]. Також до-
слідниця аналізує фасет «Види видань за ори-
гінальністю змісту» в російському стандарті 
ГОСТ 7.60-2003 «Издания. Основные види» і 
зауважує, що назва фасету не відповідає його 
наповненню, оскільки в ньому представлені 
«види видань за мовною ознакою», а саме – 
«оригінальне», «перекладене» видання, «ба-
гатомовне видання» і «видання з паралель-
ним текстом». Автором запропоновано власне 
визначення: «перекладене видання – видання, 
яке містить твір, перекладений з мови оригі-
налу іншою мовою» [46, 441], або «видання, 
що є перекладом іншою мовою оригінального 
літературного твору» [45, 157].

Н.М. Кушнаренко згадує про переклади в 
складі документів, що становлять підсистеми 
бібліотечних фондів, зокрема, підфонд нор-
мативних і технічних документів та, як само-
стійний, підфонд перекладів [21, 142-143].

Отже, в документознавчих дослідженнях 
переклад вивчався з огляду на знакову систе-
му документа в процесі декодування, у пра-
цях, присвячених типо-видовій класифікації 
документа, а також як складова документів 
бібліотечних підфондів та як вид наукової об-
робки документів.

Здійснений аналіз є підставою до спроби 
теоретичного обґрунтування поняття пере-
клад з метою конкретизації та виокремлення 
його з інших видів документа. Обґрунтування 
поняття в межах термінологічного принци-
пу передбачає «процес визначення обсягу 
та змісту поняття, яке дається через родову 
ознаку та найближчу видову відмінність. Як 
правило, спочатку називають родове поняття, 
до якого поняття, що визначається, входить 
як складова. Потім указують на ту ознаку по-
няття, яка відрізняє його від усіх подібних, 
причому ця ознака має бути найважливішою 
і найсуттєвішою» [48, 51]. Вирішення постав-
леного завдання потребує здійснення аналізу 
існуючих на сьогодні варіантів осмислення 
термінів переклад, документ, а також відміт-
них ознак перекладу.

Розпочинаючи аналіз терміна переклад, 
передусім, варто звернутися до тлумачних 
словників та енциклопедій, які подають такі 
його трактування: 1) дія за значенням пере-
кладати – з однієї мови на іншу; 2) текст, 
слово, усне висловлювання, а також літе-
ратурний твір, перекладені з однієї мови на 
іншу [25; 35; 41].

У тлумачному перекладознавчому словни-
ку зазначено: «1. Під словом переклад ... зазви-
чай мається на увазі або сам процес перекладу, 
або результат діяльності перекладача – усний 
чи письмовий текст, висловлювання. Оскільки 
процес перекладу (і результат) протікають у 
двомовній ситуації, ... то можна визначити 
переклад як процес міжмовного перетворен-
ня або трансформації усного або письмового 
тексту, представленого однією мовою, в текст 
(усний чи письмовий) іншою мовою. Якщо 
мова є природно існуючою комунікативною 
системою суспільства, а мовлення – це функці-
онування мови в процесі комунікації для пере-
дачі інформації, то переклад ... передача інфор-
мації, що міститься в даному творі мовлення, 
засобами іншої мови. … Здійснюючи комуні-
кативну діяльність у двомовній ситуації, пере-
кладач одночасно кодує і декодує інформацію, 
що ним обробляється, в межах кодів двох різ-
них знакових систем» [24, 137-140].

Аналізуючи нормативну базу перекладаць-
кої діяльності в Україні, а також галузеві міжна-
родні та національні стандарти в перекладаць-
кій сфері, виявлено такі визначення терміна 
переклад: 1) «переклад письмовий – переклад з 
іноземної мови і/або іноземною мовою, поданий 
у роздрукованому вигляді або на електронних 
носіях» [38]; 2) «переклад усний – послідовний 
або синхронний переклад з іноземної мови і/або 
іноземною мовою» [38]; 3) «перекладене видан-
ня – видання, що містить твір, перекладений із 
будь-якої іноземної мови мовою національнос-
ті, для якої адресовано видання» [8, 1]; 4) «пе-
реклад – заміна оригінального документа від-
повідним відтворенням його змісту засобами 
іншої мови» [13]; 5) «переклад документа ін-
шою мовою (переклад) – виклад змісту доку-
мента засобами іншої мови при повному збе-
реженні його структури та відсутності довіль-
ного скорочення тексту» [7, 2]; 6) «офіційний 
переклад – автентичний виклад українською 
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мовою тексту багатостороннього міжнародного 
договору України, складеного мовою, іншою, 
ніж українська» [29].

У теорії перекладу А.Д. Швейцер, праг-
нучи відобразити багатомірний і багатофак-
торний характер перекладу, трактує його як: 
1) «односпрямований і двофазний процес 
міжмовної і міжкультурної комунікації, при 
якому створюється вторинний текст, що ре-
презентує первинний в іншому мовному та 
культурному середовищі»; 2) процес, орі-
єнтований на відтворення комунікативного 
ефекту оригінала з поправкою на відмінності 
між двома культурами і двома комунікатив-
ними ситуаціями» [42, 205]. 

Висвітлюючи теоретичні засади створення 
перекладу та його редагування, М.С. Зарицький 
зазначає, що термін переклад «може витлумачу-
ватися у двох значеннях. Перше – процес пере-
творення Т1 на Т2, що можна передати синоні-
мом перекладання. Друге – це результат проце-
су перекладання. Це значення можна виразити 
через слово друготвір. Таким чином, унаслідок 
перекладання здійснюється передавання інфор-
мації, що міститься у словесному тексті першо-
твору, у текст друготвору» (Т1 – текст першо-
твору, Т2 – текст друготвору) [16, 8]. 

В.Н. Комісаров визначає переклад як «ін-
шомовну форму існування повідомлення, що 
міститься в оригіналі», як «вид мовного по-
середництва, за якого мовою перекладу ство-
рюється текст, комунікативно рівноцінний 
оригіналові у функційному, змістовному і 
структурному відношенні» [17, 43], і вважає, 
що основна мета перекладу полягає в «забез-
печенні доступності для читачів кінцевого 
продукту повідомлення, зробленого автором 
оригіналу іншою мовою, що забезпечує мож-
ливість міжмовної комунікації» [17, 45].

Отже, термін переклад розглядається у 
двох значеннях:

процес перекладу як певна послідов-– 
ність дій перекладача;

текст, слово, усне висловлювання, лі-– 
тературний твір, повідомлення, інформація, 
вторинний текст, друготвір, документ як ре-
зультат цього процесу, кінцевий продукт.

Для документознавчих досліджень до-
цільним є використання терміна саме в дру-
гому значенні.

З огляду на поставлені завдання, важливо 
зупинитися і на аналізі наукових підходів до 
визначення поняття документ, адже в інтер-
претації різних науковців, у різних контекстах 
воно має різний обсяг.

Правові акти законодавчої бази, які містять 
документознавчі та міжгалузеві терміни, ви-
значають документ як: 1) «матеріальний носій, 
що містить інформацію, основними функціями 
якого є її збереження та передавання в часі та 
просторі» [28]; 2) «матеріальну форму одер-
жання, зберігання, використання і поширення 
інформації, зафіксованої на папері, магнітній, 
кіно-, фотоплівці, оптичному диску або іншому 
носієві» [27; 32]; 3) «архівний документ – доку-
мент, незалежно від його виду, виду матеріаль-
ного носія інформації, місця, часу створення і 
місця зберігання та форми власності на нього, 
що припинив виконувати функції, для яких був 
створений, але зберігається або підлягає збері-
ганню з огляду на значущість для особи, сус-
пільства чи держави або цінність для власника 
також як об’єкт рухомого майна» [30].

У міжнародних та державних професійних 
стандартах зафіксовано такі визначення: 1) «за-
писана інформація, яка може розглядатися як оди-
ниця в ході здійснення інформаційної діяльності» 
[9]; 2) «інформація, зафіксована на матеріальному 
носії, основною функцією якого є зберігати та пе-
редавати її в часі та просторі» (примітка: «запис 
інформації повинен відповідати характеристикам 
певного жанру чи номіналу») [10, 2]; 3) «матері-
альний об’єкт, що містить інформацію, закріпле-
ну створеним людиною способом для її переда-
вання в часі та просторі» (примітка до визначен-
ня «видання») [11]; 4) «записана інформація або 
матеріальний об’єкт, який може розглядатися як 
одиниця в процесі документації» («процес доку-
ментації» – «тривале і систематичне складання й 
обробка записаної інформації з метою її накопи-
чення, класифікації, пошуку і використання або 
передачі») [15].

У фахових словниках документ розуміється 
як: 1) «запис інформації на матеріальному носії, 
основна функція якого – збереження і передаван-
ня інформації у просторі й часі» [1, 26]; 2) «со-
ціальна інформація, зафіксована на будь-якому 
матеріальному носії з метою ії зберігання, 
розповсюдження та використання» [39, 11]; 
3) «твір друку, а також неопубліковані, аудіо-
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візуальні й інші документальні джерела інфор-
мації» (у науково-інформаційній, бібліотечно-
бібліографічній діяльності) [39, 11]; 4) «мате-
ріальний об’єкт, який містить у зафіксованому 
вигляді інформацію, яка оформлена за вста-
новленим порядком і має згідно з чинним за-
конодавством правове значення» [39, 58]. В 
«Українській архівній енциклопедії» термін 
документ розкрито у статті, в яку включені 
вище названі визначення [40, 378-379].

Звернемося до найпоширеніших тлу-
мачень документа зарубіжними та вітчиз-
няними науковцями в різних галузях знань. 
Російськими фахівцями цей термін зводиться 
до таких пояснень: 1) «матеріальний об’єкт, 
що містить запис семантичної інформації» 
[3, 85]; 2) «інформація, знаково зафіксова-
на штучним способом на матеріальному но-
сії, здатна служити одиницею семантичного 
процесу» [37, 17]; 3) «соціальна інформація, 
зафіксована на матеріальному носієві ство-
реним людиною способом у стабільній зна-
ковій формі з метою її передачі в часі та про-
сторі» [23, 19-20]; 4) «стабільний речовинний 
об’єкт, призначений для використання в со-
ціальній смисловій комунікації як завершене 
повідомлення» [36, 118]; 5) «семантичне по-
відомлення, фіксоване знаковою системою на 
матеріальному носії для передачі його в часі 
і просторі» [4, 32]; 6) «інформаційне повідо-
млення, зафіксоване на матеріальному носії 
та включене в інформаційно-документаційну 
систему за допомогою метаінформації, що 
міститься в реквізитах», у рамках загальної 
теорії документа [26, 56].

Вітчизняними науковцями термін доку-
мент трактується як: 1) «текст (як логічна по-
слідовність мовних та немовних знаків), зафік-
сований на речовинному виробі, основою якого 
є збереження та розповсюдження (передача) ін-
формації у просторі та часі» [20, 3]; 2) «запис 
інформації, що відповідає характеристикам 
певного жанру та зафіксований на речовому 
виробі, основна функція якого – збережен-
ня та передача інформації у просторі і часі» 
[18, 63; 19, 73]; 3) «інформація, зафіксована на 
матеріальному носієві способом, створеним 
людиною, – за допомогою письма, графіки, 
фотографії, звукозапису та ін.» [21, 22-23]; 
4) «матеріальний об’єкт, на якому в результа-

ті цілеспрямованого процесу документуван-
ня зафіксована інформація з метою її збере-
ження і розповсюдження у просторі і часі» 
(документування – «процес фіксації інфор-
мації згідно з діючими у суспільстві на час 
створення документа правилами, вимогами, 
стандартами») [34, 78]; 5) «єдність інформа-
ції (повідомлення) та речовинного (субстан-
ціонального) носія, яка використовується в 
соціальному комунікативно-інформаційному 
процесі як канал соціальної іноформаційної 
комунікації (передачі інформації в просторі)» 
[43, 113; 45, 54]. Г.М. Швецова-Водка вважає 
таке поняття найбільш загальним, принципо-
вим, таким, що охоплює всі значення доку-
мента [43, 111].

Отже, обсяг поняття документ зводить-
ся як до матеріального об’єкта (речовинного 
носія) у бібліотекознавстві, книгознавстві та 
бібліографознавстві, так і до інформації (за-
писаної інформації, повідомлення, тексту) в 
діловодстві, архівній справі та документознав-
стві, або, взагалі, до «єдності інформації (по-
відомлення) та речовинного (субстанціональ-
ного) носія» в соціальному комунікативно-
інформаційному процесі.

Розуміння перекладу як тексту, слова, 
усного висловлювання, літературного твору, 
повідомлення, інформації, вторинного тексту, 
друготвору, документа як результату процесу 
перекладу дає підстави використовувати по-
няття інформація як родове.

Визначення змісту поняття потребує ви-
світлення відмітних ознак документа та пе-
редбачає дослідження інформаційної, матері-
альної та семіотичної складових (зовнішніх і 
внутрішніх характеристик).

Ознака відображає зовнішню прикмету, 
за якою (або сукупністю яких) можливо ви-
значити, впізнати об’єкт. На основі наведених 
вище понять серед основних ознак докумен-
та виділено: наявність соціальної інформації; 
фіксованість інформації; призначення доку-
мента для передачі інформації як його головна 
функція. Похідними від них є речовинність 
(субстаціональність), а також семіотичний 
(знаковий) і семантичний характер [46, 114]. 

Перекладений твір є «завершеним повідо-
мленням, яке спрямоване на передання й об-
мін інформацією, ідеями, емоціями, уміннями 

Переклад як об’єкт документознавчих досліджень:...
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людини, поширення тієї чи іншої концепції, 
викладення вже відомих або ще не засвоєних 
на рівні суспільних знань ідей людини» [33]. 
Довготривале збереження перекладу як доку-
мента, можливість багаторазового викорис-
тання, переміщення та розповсюдження цього 
повідомлення в просторі й часі забезпечується 
завдяки закріпленню цієї інформації на мате-
ріальному носієві за допомогою певної мовної 
знакової системи, а саме – словесно-знакової 
[16, 14]. Отже, інформація подається у формі 
мовних знаків. Призначення перекладу як до-
кумента для використання в соціальній кому-
нікації обумовлюється його метою – спряму-
ванням на передання інформації зрозумілою 
читачеві (реципієнту) мовою. 

Класифікація інформаційної, матеріаль-
ної та знакової складових документа розгор-
нуто представлена Г.М. Швецовою-Водкою 
[45, 267-278; 46, 168-194]. Характеристика 
кожної з ознак класифікації дозволяє відтво-
рити загальне уявлення про переклад.

Інформаційна складова документа харак-
теризується за ознаками «сфери виникнення 
інформації та об’єкта відображення» і «рівня 
узагальнення інформації» [46, 185]. За першою 
ознакою переклади можуть бути віднесені до 
управлінського, політичного, наукового, худож-
нього, релігійного, економічного, побутового, 
розважального, спортивного виду документів, 
залежно від того, яку інформацію вони містять.

Звернемося до питання характеристики 
перекладів за ознакою рівня узагальнення ін-
формації (або аналітико-синтетичної обробки 
(опрацювання) інформації), згідно з якою до-
кументи можуть бути первинними або вто-
ринними. Згідно з ДСТУ 5034:2008 «Науково-
інформаційна діяльність. Терміни та визна-
чення понять», переклад віднесено до вторин-
них документів, які утворюються внаслідок 
аналітико-синтетичного опрацювання пер-
винних [14]. Проте, як уже зазначалося вище, 
Н.М. Кушнаренко і В.К. Удалова говорять 
про недоречність зараховування перекладу до 
спеціальних процесів аналітико-синтетичної 
обробки, якому властиве згортання інформа-
ції, оскільки «процес перекладу не передбачає 
згортання інформації, яку містить первинний 
документ» [22, 17-18]. Г.М. Швецова-Водка 
поділяє первинні та вторинні документи, за-

лежно від способу потрапляння документа 
(«на вході» чи «на виході») до інформаційної 
системи, яка виконує функції посередника 
між джерелом і споживачем інформації, ство-
рюючи нові документи, з метою усунення того 
чи іншого бар’єра. Первинними є документи, 
«які потрапляють до цієї системи «на вході» 
та піддаються аналітико-синтетичній обробці 
інформації»; вторинними – «які «створюють-
ся системою в результаті обробки первинних 
документів та передаються споживачам ін-
формації «на виході» з системи» [46, 189]. 

Отже, за таким розподілом переклад дій-
сно можна віднести до вторинних докумен-
тів, оскільки інформаційним посередником є 
перекладач, мета якого – уможливлення ко-
мунікації через усунення мовного бар’єра, а 
переклад є створеним перекладачем у резуль-
таті обробки (перекладання) повідомлення-
оригінала документом та передається спожи-
вачу «на виході».

Про аналіз первинного тексту, тобто тек-
сту оригінала, у процесі перекладу зазначено 
А.Д. Швейцером в одному з найбільш розгор-
нутих авторських визначень перекладу: «од-
носпрямований і двофазний процес міжмов-
ної та міжкультурної комунікації, при якому 
на основі підданого цілеспрямованому («пе-
рекладацькому») аналізу первинного тексту 
створюється вторинний текст (метатекст), що 
заміняє первинний в іншому мовному і куль-
турному середовищі» [42, 75]. Автор дійшов 
висновку, що для перекладу є характерним 
сполучення двох ознак: «вторинності тексту 
та установки на заміщення (репрезентацію) 
вихідного тексту в іншому мовному та куль-
турному середовищі» [42, 48].

Але В.Н. Комісаров наголошує на тому, 
що «переклад у всьому замінює оригінал, є 
його повноправним представником» для ко-
ристувачів, тобто комунікативно рівноцінний 
у змістовному, структурному і функційному 
відношенні. Змістовне ототожнення оригіна-
лу та перекладу полягає в тому, що «переклад 
повністю відтворює зміст оригіналу, ... але за-
собами іншої мови», структурне ототожнен-
ня – «переклад відтворює оригінал не тільки 
в цілому, але і в деталях. Передбачається, що 
перекладач точно передає структуру і по-
рядок викладу змісту в оригіналі. Кількість 
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і зміст розділів та інших підрозділів тексту 
в оригіналі та перекладі повинні збігатися». 
Функціональне ототожнення – «переклад 
мовби приписується авторові оригіналу, пу-
блікується під його ім’ям, обговорюється, 
цитується й ін. так, як ніби він і є оригінал, 
тільки іншою мовою» [17, 43]. 

Якщо переклад є «оригіналом, тільки ін-
шою мовою», чи є він первинним докумен-
том? Питання про первинність або вторин-
ність перекладу як документа є суперечливим 
і потребує окремої дискусії.

Матеріальна складова перекладів, згідно з 
класифікацією [45, 270], може бути представ-
лена так: за матеріалом носія інформації – па-
перовими або пластинковими документами; 
за матеріальною конструкцією – аркушевими, 
картковими, блочними або дисковими доку-
ментами; за внутрішньою структурою до-
кумента – монодокументами (переклад одного 
завершеного повідомлення) або полідокумен-
тами (кілька самостійних повідомлень, кожне 
з яких може бути розглянуто як монодокумент) 
або частиною документа (як самостійний до-
кумент, якщо містить певне завершене повідо-
млення); за зовнішньою – можуть бути як од-
нотомними (на одному носієві), багатотомними 
(на кількох носіях) або частиною носія.

Характеризуючи знакову складову пере-
кладу згідно з класифікацією, можна зазначити, 
що він може бути: за каналом сприйняття – візу-
альним (призначеним для читання) або аудіаль-
ним (призначеним для слухання) документом; 
за належністю знаків запису до певних знакових 
систем – текстовим (писемним, літературним) 
або технічно кодованим (фонодокумент із за-
писом мови) документом; за характером мовної 
знакової системи, в якій втілено інформацію, – 
вербальним (словесним): вербально-писемним, 
літературним або вербально-усним, звуковідтво-
рювальним. У вербально-писемних документах 
найяскравіше виявляються властивості семіо-
тичності та семантичності, завдяки словесному 
способу кодування інформації забезпечується най-
точніша передача змісту повідомлення [43, 96]. 

З огляду на процес перекладу з однієї мови 
іншою як на процес міжмовного перетворення 
або трансформації тексту мовою оригіналу на 
текст мовою перекладу, переклад передбачає 
два тексти і дві мовні системи (або більше, за-

лежно від кількості мов, якими перекладають). 
Опрацювання та передавання авторського ма-
теріалу «проходить на рівні опрацювання та 
перетворення знаків, передання однієї мовної 
системи знаками іншої мовної системи, зрозу-
мілої читачеві...» [33]. Оскільки характерною 
рисою перекладу, як зазначалося вище, є «за-
міщення (репрезентація) вихідного тексту в 
іншому мовному та культурному середовищі», 
перекладачем вирішується питання переходу не 
тільки з одного лінгвістичного коду на інший, 
а і з одного національно-культурного коду на 
інший, адже мова відображає культуру народу-
носія [5, 58]. Сам процес «перетворення будь-
якої інформації з кодової системи ініціального 
джерела у кодову систему дублера джерела і/
або адресата» є декодуванням [24, 43]. 

За характером аудиторії, на яку розрахо-
ваний документ, переклад може бути опублі-
кованим (видання або депонований) та неопу-
блікованим. 

Отже, відмітною ознакою перекладу як 
документа є те, що фіксація повідомлення мо-
вою перекладу відбувається через попереднє 
декодування та передавання мовної системи 
оригіналу знаками мовної системи перекладу. 

Узагальнюючи вищевикладене, пропону-
ється таке визначення поняття переклад – це ін-
формація (повідомлення), зафіксована на мате-
ріальному носієві у формі мовних знаків, через по-
переднє декодування й передавання однієї мовної 
системи знаками іншої мовної системи з метою 
ії передачі й поширення в часі та просторі.

Розглянемо опублікований переклад. 
Видання визначено як «твір (документ), який 
пройшов редакційно-видавниче опрацюван-
ня, виготовлений друкуванням, тисненням 
або іншим способом, містить інформацію, 
призначену для поширення, і відповідає ви-
могам державних стандартів, інших норма-
тивних документів щодо їхнього видавничого 
оформлення, поліграфічного і технічного ви-
конання» [11]; «видання (поліграфічне)» – як 
«друкований виріб, що призначений для роз-
повсюдження вміщеної в ньому інформації, 
пройшов редакційно-видавниче оброблення, 
поліграфічно самостійно оформлений та має 
вихідні відомості» [12]; «документ, призначе-
ний для поширення інформації, яка міститься 
в ньому, пройшов редакційно-видавничу об-
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роблення, самостійно оформлений, має вихід-
ні відомості» [8]. 

Таким чином, родовим поняттям буде до-
кумент. У такому разі переклад підлягатиме 
охарактеризуванню згідно з класифікацією ви-
дань [45, 284-286; 46, 408-409] та належатиме до 
певних типів і жанрів літератури [45, 277-284; 
46, 339-344]. Відповідно до класифікації ви-
дань, основною відмінною ознакою перекладів 
серед інших видань є належність до текстових 
за знаковою природою інформації. За ступенем 
аналітико-синтетичного перероблення інформа-
ції, Г.М. Швецова-Водка розрізняє «видання, що 
не має аналітико-синтетичного перероблення ін-
формації» та «інформаційне видання». Останнє 
«здійснюється на основі аналітико-синтетичного 
перероблення» і може бути представлене сиг-
нальним бібліографічним, анотованим бібліо-
графічним, реферативним, оглядовим, дайджес-
том [46, 418]. Автор дійшов висновку, що «будь-
яке видання можна аналізувати за даними озна-
ками та визначати його вид залежно від того, 
чи відповідає видання тій або іншій дефініції» 
[46, 420]. За періодичністю переклади можуть 
бути неперіодичними та серіальними (періодич-
не або продовжуване) виданнями; за матеріаль-
ною конструкцією – блочними або книжковими 
(неперіодичне книжкове, продовжуване книж-
кове, журнальне, газетно-журнальне), арку-
шевими (газетне, плакат, буклет), книжкою-
іграшкою; за складом основного тексту – мо-
новиданням або полівиданням; за цільовим 
призначенням – офіційним, науковим, науково-
популярним, виробничо-практичним, науково-
виробничим, виробничо-практичним для ама-
торів, нормативним виробничо-практичним, на-
вчальним, громадсько-політичним, довідковим, 
для дозвілля, рекламним, літературно-художнім, 
духовно-просвітницьким.

Оскільки матеріальній складовій доку-
мента теж притаманна знаковість, яка бага-
то в чому визначається його зовнішньою та 
внутрішньою формами [21, 85], кожний пере-
клад як окреме видання різнитиметься загаль-
ним стилем, дизайном, структурою, змістом 
науково-довідкового апарату, ілюстрованим 
супроводом або ілюстрованою інтерпретацією 
тексту, якщо вони передбачені.

Щодо типів літератури, до яких можуть 
належати переклади, відмінною ознакою тут, 

передусім, є мовна – відповідно, перекладена 
література.

За віковою ознакою переклади можуть на-
лежати до дитячої літератури або для дорослих. 

Типологія літератури за соціальним при-
значенням схожа на класифікацію видань за 
цільовим призначенням, що описана вище, а 
всередині кожного основного типу літерату-
ри існує розподіл на відповідні жанри творів 
[45, 278-284; 46, 339-344]. 

Таким чином, поняття переклад як опуб-
лікований документ можна визначити як: 1) тек-
стовий документ, який пройшов редакційно-ви-
давниче опрацювання, виготовлений друкуван-
ням, тисненням або іншим способом, містить 
інформацію, попередньо декодовану та переда-
ну з однієї мовної системи знаками іншої мовної 
системи та призначену для поширення, і відпо-
відає вимогам нормативних документів щодо 
видавничого оформлення та поліграфічного ви-
конання; 2) текстовий документ, опублікований 
як друковане видання, яке містить інформацію 
(повідомлення), попередньо декодовану та пе-
редану з однієї мовної системи знаками іншої 
мовної системи та призначений для передачі й 
поширення у просторі і часі.

Отже, проведений історіографічний ана-
ліз перекладу як об’єкта документознавчих 
досліджень свідчить про те, що переклад ви-
вчався з огляду на знакову систему документа 
в процесі декодування Н.М. Кушнаренко [21] і 
Г.М. Швецовою-Водкою [44]; Г.М. Швецовою-
Водкою у дослідженнях, присвячених типо-
видовій класифікації документа [44-47]; як 
складова документів бібліотечних підфондів 
у роботах Н.М. Кушнаренко [21]; як вид на-
укової обробки документів Н.М. Кушнаренко 
і В.К. Удаловою [22].

На основі розглянутих підходів до визна-
чення сутності та змісту поняття переклад, 
характеристики його матеріальної, інформа-
ційної та знакової складових пропонується 
таке його визначення – це інформація (пові-
домлення), зафіксована на матеріальному но-
сієві у формі мовних знаків через попереднє 
декодування й передання однієї мовної систе-
ми знаками іншої мовної системи з метою її 
передачі й поширення у часі та просторі.

Наявні публікації актуалізують необхід-
ність подальших наукових розвідок щодо пе-
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рекладу в документознавчих дослідженнях. 
Зокрема, поглибленого вивчення потребує питан-

ня про первинність або вторинність перекладу, а 
також вивчення функцій, які виконує переклад. 
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На початку ХХ ст. поняття документології 
в науковий обіг ввів П. Отле [13], який запо-
чаткував науку про документ – документацію, 
а її теоретичну частину запропонував імену-
вати документологією. Згодом відбулися пев-
ні трансформації цієї науки. В Україні генезис 
документології датовано кінцем ХХ ст. – по-
чатком ХХІ ст. і помарковано інтенсивними 

науковим дискусіями, що характерно для ін-
ституціоналізації нової науки. Важливими 
для становлення документології в Україні 
й за кордоном стали праці Ю.М. Столярова 
[4; 23-26], Н.Б. Зинов’євої [5], С.Г. Кулешова 
[6; 7], Н.М. Кушнаренко [8-11; 22], Ю.І. Палехи 
[14; 15], О.А. Плешкевича [16; 17], А.А. Со-
ляник [11; 22], М.С. Слободяника [18-21], 
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На початку ХХ ст. поняття документології 
в науковий обіг ввів П. Отле [13], який запо-
чаткував науку про документ – документацію, 
а її теоретичну частину запропонував імену-
вати документологією. Згодом відбулися пев-
ні трансформації цієї науки. В Україні генезис 
документології датовано кінцем ХХ ст. – по-
чатком ХХІ ст. і помарковано інтенсивними 

науковим дискусіями, що характерно для ін-
ституціоналізації нової науки. Важливими 
для становлення документології в Україні 
й за кордоном стали праці Ю.М. Столярова 
[4; 23-26], Н.Б. Зинов’євої [5], С.Г. Кулешова 
[6; 7], Н.М. Кушнаренко [8-11; 22], Ю.І. Палехи 
[14; 15], О.А. Плешкевича [16; 17], А.А. Со-
ляник [11; 22], М.С. Слободяника [18-21], 
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Г.М. Швецової-Водки [3; 27-29] та ін. Сучасні 
науковці хоч і апелюють до «Трактату про до-
кументацію» П. Отле [13], однак сприймають 
документологію неоднозначно, репрезентую-
чи різні підходи до визначення об’єкта, пред-
мета, мети, завдань, структури  цієї науки. 

Слушною є думка щодо документології, 
висловлена В.В. Бездрабко, «…що конститую-
вання засвідчується також наявністю інститу-
ціонально-організаційних форм наукової діяль-
ності (навчальні заклади, академічні установи, 
університетські кафедри, дослідні товариства 
та центри, періодичні, неперіодичні та серійні 
видання тощо), формальної (галузь, дисциплі-
на, міждисциплінарні стики) та неформальної 
структури науки, соціокультурних, інтелек-
туальних передумов, чинників і середовищ її 
функціонування, теорії та методології і т. ін. З 
огляду на це, складно говорити, що докумен-
тологія відбулася, навіть за наявності активних 
прихильників на рівні промоції її перспектив-
ності» [1, 403-404].  

Аналізуючи сучасний стан конституюван-
ня документології, Ю.І. Палеха зазначає: «При 
полярних поглядах на місце та структуру доку-
ментології в М.С. Слободяника, С.Г. Кулешова 
та О.А. Плешкевич, їх об’єднує те, що зазна-
чена наука може мати місце після доопрацю-
вання і що необхідно ще певний час для її уза-
гальнення. Водночас ініціатори нового підходу 
(Ю.М. Столяров і Н.М. Кушнаренко) вважають, 
що чекати для документології кращих часів не-
має сенсу» [14]. Науковець також оприлюднив 
своє бачення цієї науки: «Документологія може 
бути подана як комплексна фундаментальна 
система знань, що вивчає проблеми формуван-
ня та створення документів, виробляє сукуп-
ність уніфікованих прийомів, технологій і за-
собів роботи з документованою інформацією» 
[там само]. Оглянуті наукові дискусії свідчать, 
що процес конституювання документології 
триває, незважаючи на певну складність і су-
перечливість.

Метою нашої розвідки є узагальнення 
знань про становлення документології як на-
укової та навчальної дисципліни провідними 
українськими і закордонними науковцями на 
початку ХХІ ст.

На початку 90-х рр. ХХ ст. до вирішен-
ня проблеми інституалізації документології 

як наукової та навчальної дисципліни звер-
нувся авторитетний російський бібліотекозна-
вець і документознавець Ю.М. Столяров, який 
розробив навчальну програму з дисципліни 
«Документологія» та впровадив цю дисципліну 
в Московському державному університеті куль-
тури і мистецтв» [2].

Документологічні ідеї Ю.М. Столярова 
були активно підтримані й розвинуті провід-
ним українським науковцем Н.М. Кушнаренко. 
Наразі Н.М. Кушнаренко трактує документо-
логію як фундаментальну науку, «яка вивчає 
загальні проблеми документа в його широкому 
розумінні». Вона вказує, що між документо-
логією та документознавством як науковими 
і навчальними дисциплінами існує системне 
співвідношення – «загальне-часткове» [11]. На 
думку Н.М. Кушнаренко та А.А. Соляник, до-
кументології належить окреме місце між за-
гальнопрофесійними дисциплінами як теорії 
та методології документознавства, мета якої – 
сформувати в майбутніх фахівців систему на-
укових уявлень про найзагальніші принципи 
та закономірності функціонування документа 
в системі соціальних комунікацій, забезпечи-
ти опанування методів наукового пізнання до-
кументальних явищ [22]. Уже кілька років у 
Харківській державній академії культури саме 
А.А. Соляник викладає навчальну дисципліну 
«Документологія», зміст якої зорієнтований 
на поглиблене вивчення теорії, методології 
документознавства та закономірностей розви-
тку документного середовища ноосфери.

Вагомий внесок у розвиток документо-
логії зробила Г.М. Швецова-Водка. Вона роз-
глядає документологію як «комплекс (курсив 
наш. – С.Л.) наукових дисциплін, які вивча-
ють систему документальних комунікацій» 
[28, 66]. У структурі цього комплексу автор ви-
окремлює «…такі комплексні науки, як теорія 
журналістики (наука про підготовку інформа-
ції), документознавство (наука про підготовку 
документа), архівознавство (наука про архівну 
справу), бібліологія або книгознавство (наука 
про книжкову справу)» [27]. 

Важливо, що Г.М. Швецова-Водка, окрім 
ґрунтовних наукових розвідок із докумен-
тології, видала навчальний посібник «Доку-
ментознавство» [27] і навчально-методичний 
посібник «Документологія» [3], в якому по-
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дала опис документології як навчальної дис-
ципліни, сформулювала мету і завдання її ви-
кладання, вимоги до знань, умінь та навичок 
студентів у результаті вивчення цієї дисциплі-
ни. Приміром, зміст і структура навчальної 
дисципліни «Документологія» складаються 
з двох модулів, які містять сім тем. Перший 
модуль «Теорія документальних комунікацій» 
об’єднує такі теми: 

– «Розвиток поглядів щодо поняття доку-
ментологія»; 

– «Документальна комунікація як вид со-
ціальної інформаційної комунікації»; 

– «Склад системи документальних кому-
нікацій». 

Другий модуль «Теорія документних ре-
сурсів» структуровано з чотирьох тем:

– «Документні потоки та масиви»; 
– «Документні ресурси»; 
–    «Документальна комунікаційна система 

у забезпеченні життєвого циклу документа»; 
– «Закони документології». 
Також запропоновано тематику семінар-

ських занять, які проводяться за розкладом 
після лекцій з відповідної теми, а саме:

– «Сучасні концепції щодо статусу та 
структури документології»; 

– «Види комунікацій. Система докумен-
тальних комунікацій»; 

– «Документні потоки, документні маси-
ви та документні ресурси»; 

– «Документальні комунікаційні системи 
(ДКС) та їх документні ресурси»; 

– «Закони та закономірності документо-
логії».

Логічно структурованим і повним є спи-
сок публікацій (налічує 742 найменування) до 
історіографії документології, що складається 
зі статей, монографій, підручників та навчаль-
них посібників тощо. 

Своєчасним і вкрай потрібним для ви-
вчення документології є ще одна наукова пра-
ця Г.М. Швецової-Водки «Документознавство: 
словник-довідник термінів і понять» [28], в якій 
відображено стан сучасної термінології, яка пе-
ребуває на етапі свого активного розвитку. У 
словнику подано визначення і тлумачення понад 
тисячі документознавчих термінів та понять, що 
є важливим для опанування та вільного володін-
ня термінологічним апаратом науки про доку-

мент. Зазначені видання Г.М. Швецової-Водки 
необхідні як для розуміння розвитку докумен-
тології, так і для викладання цієї дисципліни у 
вищих навчальних закладах.

Зважаючи на те, що документологія як нау-
кова і навчальна дисципліна посилює теоретич-
ну й фахову підготовку студентів спеціальності 
7/8.02010501 «Документознавство та інфор-
маційна діяльність», С.В. Литвинська розро-
била методичні рекомендації до практичних 
занять і самостійної роботи для майбутніх 
документознавців [12]. Навчальний матеріал 
дисципліни «Документологія» структурова-
ний за модульним принципом (два навчальні 
модулі), що розкриває історію, історіогра-
фію, теоретико-методологічні засади доку-
ментології. Змістове наповнення навчально-
методичного видання спрямовано на те, щоб 
студенти (магістри) оволоділи систематизо-
ваними знаннями про: історичні етапи ста-
новлення та розвитку документа й науки про 
документ; історіографію документології; ти-
пологію документа, основні документологіч-
ні терміни й історію становлення та розвитку 
документологічної термінології, загальні та 
часткові закони документології, загальну кла-
сифікацію та методи досліджень документів. 
Це сприятиме виробленню в них таких фахо-
вих умінь і навичок: самостійно застосовува-
ти набуті теоретичні й практичні; обґрунтову-
вати власну думку з дискусійних проблем до-
кументології; класифікувати різні види доку-
ментів за сутнісними ознаками їхнього поділу, 
використовуючи сучасні загальні класифікації 
документів; на практиці застосовувати знання 
загальних і часткових законів документоло-
гії; критично оцінювати сучасні концепції 
структурування доку ментології як наукової 
та навчальної дисципліни й обґрунтовувати її 
міждисциплінарні зв’язки; використовувати 
дослідницький інструментарій методологіч-
ного апарату документології, застосовуючи 
загальнонаукові та спеціальні методи у доку-
ментологічних дослідженнях тощо.

Проте, наразі дійсно найвагомішою поді-
єю на шляху інституціоналізації документології 
стало видання 2013 р. навчального посібника 
«Документологія» [25], в якому оприлюдне-
но повну версію документологічної концепції 
Ю.М. Столярова, авторитетного послідовника 

І ще раз про документологію
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ідей П. Отле. Саме Ю.М. Столяров розробив 
курс «Документологія» для підготовки до-
кументознавців, книгознавців, бібліотекарів-
бібліографів. Ще 1993 р. в тематичному пла-
ні та програмі курсу «Документознавство», 
розроблених для слухачів Вищих бібліо-
течних курсів РДБ, була опублікована його 
перша версія цієї дисципліни як загальної 
теорії документа [2]. 1999 р. видано другу 
версію програми цієї дисципліни за назвою 
«Документологія» [4]. За майже двадцятиріч-
ний період невтомних наукових пошуків на-
уковець оприлюднив близько сотні наукових і 
навчально-методичних праць, в яких обґрун-
тував предмет, завдання, місце документології 
в системі наук, розробив закони документоло-
гії тощо. Він активно розроблював пробле-
ми дефініювання документологічних понять, 
з’ясування сутності, функцій, аспектів статус-
ності, особливостей складових і класифіку-
вання документа. 

У навчальному посібнику Ю.М. Столярова 
«Документологія» [25] висвітлено концепту-
альні питання документології як фундамен-
тальної узагальнюючої науки про документ 
в усіх його проявах. Тематична структура ви-
дання складається з двадцяти лекцій, змістове 
наповнення яких логічне, концептуально ці-
лісне, проблемне, системне й аргументоване. 

Обґрунтуванню фундаментального стату-
су документології присвячено матеріал другої 
лекції посібника. Автор стверджує, що цілісна 
система знань про документ як специфічний ци-
вілізаційний феномен потрібна для досягнення 
практичної мети у будь-якій сфері суспільної 
діяльності, де використовується документ як 
засіб соціальної комунікації. «Оволодіння все-
загальною теорією документа робить освіту 
майбутнього фахівця дійсно вищою, універси-
тетською», – пише Ю.М. Столяров [25, 28].  

Крім того, авторитетний учений слуш-
но зазначає, що будь-яка наука є мисленням 
у поняттях, які відображають суттєві ознаки 
певного процесу чи об’єкта. Саме поняття 
утворює вихідний пункт науки, є засобом ово-
лодіння науковими знаннями і вираженням 
результатів пізнання. Тому вивчення проблем 
документологічної терміносистеми надзви-
чайно актуальне, а знання чітких дефініцій 
базових термінів обов’язкове для фахівців. 

Прикладом цього є вироблення дефініцій для 
терміна документ, які б не суперечили одна 
одній. Важливо, Ю.М. Столяров аргументо-
вано не тільки розкрив соціальне значення 
документа, але й пояснив сутність загальних 
законів документології, зумовлених функці-
онуванням документа в системі соціальних 
комунікацій. Адже вчення про закони та зако-
номірності є кульмінацією теорії науки. Проте 
науковець не тільки сформулював кілька базо-
вих законів, але й пояснив особливості їхньої 
дії та наслідків з них.

Багато уваги Ю.М. Столяров приділив 
розкриттю сутності та складових докумен-
та, вивченню його еволюції, класифікування, 
функціонування тощо.

У своїй досить докладній рецензії навчаль-
ного посібника «Документологія» провідні укра-
їнські науковці Н.М. Кушнаренко і А.А. Соляник 
акцентували увагу на еволюції документологіч-
ного світогляду його автора, новаторстві підхо-
дів, скрупульозному та глибокому переробленні 
концептуальних засад загальної теорії докумен-
та. Вони сформулювали такий важливий висно-
вок: «Відзначивши масштабність і глибину тео-
ретичних узагальнень Ю.М. Столярова, окрес-
лені ним перспективні напрями досліджень, не-
обхідно визнати, що викладена у його навчаль-
ному посібнику концепція документології – це 
тріумф документологічної наукової думки на су-
часному етапі її розвитку. Автор переконав нас, 
що документологія як наука не тільки відбулася, 
але й знаходиться на етапі свого піднесення і на 
неї чекають нові досягнення» [11].

Отже, незважаючи на суперечливі та на-
віть антагоністичні погляди сучасних україн-
ських і закордонних науковців на сутність до-
кументології, потрібно визнати, що за майже 
двадцятирічний період для її інституціоналіза-
ції наразі зроблено багато, зокрема відзначимо 
Ю.М. Столярова, Н.М. Кушнаренко, А.А. Со-
ляник, Г.М. Швецову-Водку та ін. Вважаємо 
переконливим аргументом на користь цієї на-
уки той факт, що вона розвивається паралель-
но як наукова і навчальна дисципліна у вищих 
навчальних закладах. Не стільки наукові дис-
кусії теоретиків, як практичне реалізування 
концепції документології як окремої науки в 
навчальному процесі, створення навчальних 
програм з цієї дисципліни, публікація навчаль-
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них і навчально-методичних видань, а також 
залучення магістрів до наукових обговорень 
її дискусійних питань динамізують цей про-
цес та формують цілком реальні перспективи 

її розвитку як фундаментальної науки про до-
кумент. І можливо, саме документології сто-
суються пророчі слова І.В. Гете: «Теорія, мій 
друже, суха, але зеленіє дерево життя».
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Система управління документацією під-
приємства та персоналом, як складова докумен-
таційного менеджменту, забезпечує роботу орга-
нізації з документами. Дана система є органі-
заційною базою, на основі і за допомогою якої 
посадовими особами та структурними підроз-
ділами здійснюється повсякденне управління 
документацією підприємства. Як самостійні на-

прямки документаційного менеджменту на під-
приємстві та організації правомірно розглядати:

– управління обігом планової та звітної 
документації;

– управління обігом кадрової та органі-
заційно-розпорядчої документації;

– управління обігом облікової та фінансо-
вої документації.
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Документообіг – це рух документів з мо-
менту їхнього створення або отримання до 
завершення виконання, відправлення або зда-
чі в справу. Організація документообігу – це 
правила, відповідно до яких відбувається рух 
документів в установі. Документообіг визна-
чає не лише маршрут руху документів, але й 
швидкість цього руху.

Встановлення порядку руху документів 
або управління документацією організації, 
підприємства полягає у створенні умов, що 
забезпечують зберігання необхідної інформа-
ції, її швидкий пошук і постачання нею спо-
живачів у встановлені терміни і з найменши-
ми витратами. Таким чином, документацій-
ний менеджмент включає в себе організацію 
документообігу, а саме: технологію особистої 
роботи виконавців, створення інформаційно-
пошукових систем у документах організації, 
контроль за їхнім виконанням.

Основними характеристиками документо-
обігу є маршрут руху [2, 189], який включає всі 
інстанції на шляху руху документа від моменту 
створення його проекту (або від отримання) до 
направлення в справу, і час, що витрачається на 
проходження документів за цим маршрутом. 
Звідси – головне правило документаційного 
менеджменту при організації документообі-
гу – забезпечення оперативного проходження 
документа по найбільш короткому й прямому 
маршруту з найменшими витратами часу.

Яка б технологія обробки документів не 
використовувалася, організація документо-
обігу менеджером повинна ґрунтуватися на 
певних принципах чи правилах, які забезпе-
чують оперативне проходження документів 
найбільш коротким шляхом із мінімальними 
затратами часу. До таких принципів організа-
ції документообігу в документаційному ме-
неджменті слід віднести такі:

– управління централізацією операцій з 
прийому, первинної обробки та відправлен-
ня документів (усі документи, що надходять 
в організацію всіма способами доставки (по-
штою, факсом, електронною поштою тощо) і 
відправляються з організації, обробляються в 
службі документаційного менеджменту);

– максимальне скорочення числа інстан-
цій проходження та виключення зворотних 
рухів документа, не обумовлених службовою 

необхідністю (поворотним вважається такий 
рух документа, при якому він надходить до 
тієї інстанції, в якій уже проходив обробку);

– маршрутизація окремих видів докумен-
тів (розробка схем проходження документів) 
[2, 193];

– однократність реєстрації документів (до-
кументи, що надходять в організацію й ство-
рюються в організації, реєструються один раз: 
вхідні – при вступі, внутрішні та вихідні – при 
створенні; реєстрація документів може здійсню-
ватися в службі документаційного менеджменту 
установи або в іншому структурному підрозділі 
установи);

– організація попереднього розгляду до-
кументів (розподіл документів, що надійшли 
в установу на документи, що направляються 
на резолюцію керівникові, його заступникам і 
передані на виконання безпосередньо до під-
розділів; попередній розгляд проводить фахі-
вець служби документаційного менеджменту 
або помічник керівника;

– винесення конкретних резолюцій, по 
можливості точно визначають виконавця, до-
ручення, термін виконання;

– уникнення необґрунтованих погоджень, 
організація паралельного узгодження до-
кументів одночасно кількома працівниками 
(копіювання проекту документа або передача 
його електронною поштою одночасно всім за-
цікавленим особам ) [3];

– виключення або максимальне обме-
ження зворотних рухів документів (при їх-
ній обробці – реєстрація та доставка, при 
їхній підготовці – візування та узгодження 
й т. ін.);

– максимальна уніфікованість у порядку 
проходження і процесах обробки основних 
категорій документів, виходячи з того, що 
кожне переміщення документа має бути ви-
правданим [3].

Дотримання цих принципів дозволяє по-
ліпшити документаційне забезпечення при-
йняття управлінських рішень за рахунок:

– прямого направлення документопото-
ків, виключення дублюючих і повторних опе-
рацій з підготовки та обробки документів;

– ритмічності руху документів, яка забез-
печує їхнє рівномірне надходження та спри-
яє пропорційному завантаженню як фахівців 

Управління документообігом як складовою...
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апарату управління, так і служби документа-
ційного менеджменту.

Об’єктивні дані про стан документообігу 
можна отримати з якісних і кількісних харак-
теристик його параметрів.

До якісних характеристик документообі-
гу в документаційному менеджменті відно-
сяться:

– характеристики документопотоків (склад 
документів, їхній зміст);

– маршрути руху документів (напрямок 
руху, етапи та інстанції маршруту руху доку-
ментів);

– періодичність (стадії документообігу);
– спрямованість руху [3].
Документообіг у документаційному ме-

неджменті як технологічний процес ділиться 
на кілька потоків, що забезпечують прямий і 
зворотний зв’язок в управлінні. Документо-
обіг в установі здійснюється у вигляді доку-
ментопотоків, що циркулюють між пунктами 
переробки інформації (керівники, спеціаліс-
ти) та пунктами технічної обробки докумен-
тів (реєстрація, копіювання і тиражування, 
прийом, відправка, формування справ і т. ін.). 
Під документопотоком (потоком документної 
інформації) розуміється організований у меж-
ах інформаційної системи рух даних у певно-
му напрямку, за умови, що в цих даних спіль-
не джерело і загальний приймач.

Документопотоки в документаційному 
менеджменті розрізняють за напрямком і за 
відношенням до управлінського об’єкта. У 
напрямку виділяють горизонтальні потоки, 
що зв’язують організації одного рівня управ-
ління, і вертикальні (висхідні та низхідні), що 
зв’язують організації різних рівнів, напри-
клад, керівний орган влади і підпорядкова-
ні йому установи й організації, центральний 
офіс фірми і дочірні фірми та філії. Висхідні 
потоки – це вхідні документи, одержувані го-
ловною організацією від підлеглих організа-
цій (вихідні документи підлеглих організацій, 
спрямовані до вищих інстанцій). Низхідні 
потоки – це документи, що направляються 
керуючими органами влади й управління під-
леглим організаціям.

У документаційному менеджменті виді-
ляють вхідний, вихідний і внутрішній доку-
ментопотоки, які тісно взаємопов’язані між 

собою, оскільки інформація, подана в доку-
ментах, використовується для підготовки вну-
трішніх і вихідних відповідей тощо. Вхідний 
документопотік будь-якої організації склада-
ється з таких компонентів:

– документів керуючих організацій (орга-
нів влади й управління, центральних апаратів 
міністерств та ін.) До складу цих документів 
входять: нормативно-правові акти, директивні 
вказівки, офіційні документи, які є підставою 
для керівників в організації виробничої, управ-
лінської, технічної, економічної, соціальної та 
іншої діяльності. За видовим складом до цих 
документів належать: закони, укази, постано-
ви, розпорядження, вказівки, доручення, на-
кази, листи, інструкції, рішення, методичні 
вказівки та рекомендації;

– документів від підвідомчих організацій, 
які містять відомості про виконання розпо-
рядчих дій, запити про шляхи виконання за-
вдань і звітні відомості про свою діяльність. 
За видами документів цей потік складається зі 
звітів (про фінансову, господарську, соціаль-
ну, управлінську діяльність), ініціативних до-
повідних записок, листів, актів;

– документів від інших організацій, що 
спрямовані на узгодження спільних дій або 
спонукання до них. Основні види докумен-
тів: листи (інформаційні, рекламні, оферти, 
гарантійні, запити тощо) і договори, а також 
документи, що супроводжують виконання до-
говорів (акти взаємозаліків, рахунки, заявки, 
сертифікати тощо);

– звернень громадян – пропозиції, заяви, 
скарги.

Вихідний документопотік у документа-
ційному менеджменті складається з докумен-
тів, які створюються в даній організації та 
відправляються за її межі. Вихідні документи 
створюються у відповідь на вхідні письмові 
чи усні запити або як ініціативні документи, 
що вимагають або потребують відповіді.

Мотиви створення вихідних документів 
визначаються напрямками діяльності органі-
зації. У вихідному документопотоці виділя-
ється група розпорядчих (за умови, коли орга-
нізація має підвідомчі організації) та інформа-
ційних документів (комунікаційних) – листи, 
доповідні, довідки, звіти, договори, докумен-
ти щодо їхнього виконання.
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Внутрішній документопотік у документа-
ційному менеджменті становлять документи, 
які створюються й використовуються в само-
му апараті управління, що не виходять за його 
межі. Походження цих документів збігається 
зі сферою їхнього застосування. Внутрішній 
потік забезпечує цілеспрямоване вирішення 
управлінських завдань у межах однієї устано-
ви, організації. До внутрішніх належать орга-
нізаційні документи, що визначають завдання, 
функції організації в цілому, а також її струк-
турних підрозділів, компетенцію, права та 
обов’язки посадових осіб, правила виконання 
окремих видів діяльності: положення, стату-
ти, установчі договори, посадові інструкції, 
регламенти, правила, штатні розписи та ін.

Функції оперативного регулювання ді-
яльності установ виконують розпорядчі до-
кументи, що видаються керівництвом: накази, 
вказівки, розпорядження, рішення.

Самостійні групи внутрішнього доку-
ментопотоку становлять протоколи та акти, 
планові й звітні документи, документи з об-
ліку матеріальних і грошових засобів, устат-
кування, особового складу та ін. В апараті 
управління не рекомендується вести вну-
трішнє листування між посадовими особами 
та структурними підрозділами, замість неї 
повинні використовуватися бездокументні 
способи обміну інформацією (телефон, пере-
говори). Однак на практиці внутрішнє лис-
тування поширене. Воно оформляється до-
повідними (службовими) і пояснювальними 
записками, рапортами.

Кожен документопотік, як складова до-
кументаційного менеджменту, має стабільний 
маршрут руху, який залежить від складу й зміс-
ту документів, ступеня регламентації функцій 
керівників і структурних підрозділів, розподі-
лу обов’язків між керівниками й прийнятої в 
організації технології робота з документами.

Стереотипні маршрути руху властиві 
вхідним документам, що визначаються їхнім 
адресуванням. Вхідні документи в докумен-
таційному менеджменті утворюють три на-
прямки руху: керівництву організації, керів-
ництву структурних підрозділів, безпосеред-
ньо фахівцям. Співвідношення цих потоків 
нерівномірне: найбільша частина документів 
потрапляє керівництву, яке, з одного боку, від-

чуває інформаційні перевантаження, а з дру-
гого – отримує значну кількість інформації, 
що не відповідає його компетенції, сфері ді-
яльності та функціональним обов’язкам. Очі-
кування розгляду документів керівництвом є 
втраченим часом, що подовжує рух документа 
до виконавця.

Маршрут руху вхідних документів зале-
жить і від прийнятої технології роботи з до-
кументами в установі. Наприклад, процес ре-
єстрації розпадається на два етапи: внесення 
до реєстраційних форм даних про отриманий 
документ до його розгляду керівництвом і до-
повнення цих даних резолюцією, термінами 
виконання, вказівками щодо виконання та ін. 
(після розгляду керівником). Таким чином, 
технологія реєстрації документів збільшує 
час руху документа до виконавця. Якщо в 
організації прийнято реєструвати документи 
повторно, тобто на рівні структурних підроз-
ділів, тоді втрати часу через нераціональні зу-
пинки в русі документа більш відчутні.

Вихідний документопотік, як правило, 
пронизує всю управлінську структуру. Як 
ініціативні, так і інформаційні документи го-
тують менеджери-документознавці у струк-
турних підрозділах. Маршрут руху цих доку-
ментів залежить від кількості інстанцій узгод-
ження, візування та підписання документів, а 
також від прийнятої технології передруку тек-
сту, реєстрації та відправки документів.

Найбільш нерегламентованими є марш-
рути руху внутрішніх документів. Причому 
в цьому потоці рух розпорядчих документів, 
як правило, впорядковано, а підготовка решти 
документів не має регламентованих маршру-
тів і тягне за собою втрати часу на проходжен-
ня документів.

Ґрунтуючись на даних, що характеризують 
документопотоки, менеджер-документознавець 
повинен розробляти найбільш доцільні, опти-
мальні маршрути руху документопотоків.

Документообіг як рух слід відрізняти від 
обсягу документообігу, який виражається за-
гальною кількістю документів, що надійшли в 
організацію та створені в ній за певний період. 
В обсязі документообігу необхідно враховува-
ти всі вхідні, вихідні та внутрішні документи, 
а також усі копії, виготовлені засобами опера-
тивної поліграфії та оргтехніки.

Управління документообігом як складовою...
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Обсяг документообігу підраховується 
менеджером-документознавцем на основі 
даних обліку документів у експедиції чи кан-
целярії, тобто на ділянках первісної обробки 
та відправки, а також за реєстраційними фор-
мами в службі діловодства та в структурних 
підрозділах. Оскільки реєстрація ведеться в 
межах окремих груп документів (накази, про-
токоли, листування, звіти, звернення громадян 
тощо), тому підрахунок обсягу документообі-
гу потрібно проводити за виділеними ділянка-
ми реєстрації.

Загальноприйнята методика підрахунку 
документообігу передбачає вираз його обсягу 
дробом, у чисельнику якого вказують кіль-
кість оригіналів, а в знаменнику – кількість 
копій. Однак, при цьому отриманий результат 
буде некоректним, оскільки багато документів 
складаються на кількох сторінках, що не відо-
бразиться в загальному результаті. Основне 
правило підрахунку документів у документа-
ційному менеджменті – однократність.

Відділ документаційного менеджменту 
періодично (щоквартально, щорічно) скла-
дає зведення даних про обсяг документообігу. 
Такі відомості дозволяють встановити певні 
закономірності стану й зростання документо-
обігу. Встановлено, що щільність документо-
обігу суттєво змінюється в межах року, квар-
талу, місяця, тижня. На початку цих часових 
відрізків різко зростає кількість вхідних доку-
ментів, вкінці – вихідних.

Крім того, облік документообігу дозволяє:
– визначити завантаження організації в 

цілому, її структурних підрозділів та окремих 
виконавців;

– визначити відповідність маршрутів 
руху тих чи інших документів завданням і 
функціям структурних підрозділів або поса-
дових осіб;

– розробити заходи з удосконалення про-
цесів обробки документів у цілому або окре-
мих операцій;

– встановити оптимальну кількість ін-
формації, необхідної та достатньої для функ-
ціонування апарату управління;

– розрахувати чисельність служби доку-
ментаційного менеджменту.

При організації документообігу в конкрет-
ній організації менеджером-документознавцем 

враховується низка факторів, зокрема: фор-
ма організації діловодства (централізована, 
децентралізована, змішана), структура ор-
ганізації (чим більше рівнів управління, тим 
складнішою є система документообігу), спо-
соби прийняття рішень і характер розподілу 
обов’язків між керівництвом організації.

Централізована форма діловодства пе-
редбачає максимальне зосередження опера-
цій з обробки документів спеціалістами з до-
кументаційного менеджменту забезпечення 
управління та максимальне звільнення струк-
турних підрозділів від виконання діловодних 
функцій. Децентралізована форма передба-
чає, що в структурних підрозділах організації 
ведеться окреме діловодство (прийом, оброб-
ка, реєстрація та ін.) Така форма діловодства 
виправдана тільки у випадку територіальної 
роз’єднаності організації, за наявності відда-
лених від центрального офісу підрозділів.

У цілому, рух вихідних документів у сис-
темі документаційного менеджменту включає 
такі етапи: підготовка виконавцем проекту до-
кумента, узгодження (візування) проекту до-
кумента, доопрацювання проекту документа 
відповідно до зауважень, повторне візування 
документа підписання документа керівником, 
реєстрація документа (в службі документа-
ційного менеджменту або в підрозділі, якщо 
документ підписаний керівником підрозділу), 
передача документа до служби документа-
ційного менеджменту, надсилання документа 
виконавцю й направлення копії в справу. До-
кументи, передані на відправку, повинні бути 
відправлені того самого або наступного дня.

Термін документообіг традиційно ви-
користовується в «паперовому» діловодстві, 
тому його використання щодо менеджменту 
знань, що базується на інформаційних техно-
логіях, без деталізації не зовсім коректне. У 
цьому випадку, кошти автоматизації докумен-
тообігу зводилися б до комп’ютеризації тра-
диційних завдань діловодства – формування 
справ та обліку вміщених у них документів, 
контролю виконання й формування відповід-
ної звітності. Більш адекватний сутності про-
цесу автоматизації в документаційному ме-
неджменті термін системи маршрутизації до-
кументів, або генерація «паперової» звітності 
(зведених відомостей, накладних, реєстрів та 
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ін.) на основі даних системи або сховища до-
кументів (знань). Системи даного класу є по-
дальшим розвитком систем документообігу 
як складової документаційного менеджменту 
і необхідні для структуризації та довгостроко-
вого зберігання великих масивів, накопичених 
в організації документів, а також оптимально-
го пошуку необхідної інформації на масиві 
різнорідних накопичених документів.

При впровадженні системи документообі-
гу в документаційному менеджменті виникає 
запитання щодо організації взаємодії автома-
тизованих форм із паперовими. Електронні 
документи, які мають правові наслідки, можна 
супроводжувати паперовими копіями з «ре-
альним підписом», але можливе використання 
цифрового підпису. Метою системи електрон-
ного документообігу є не викоренення папе-
рових документів, а створення ефективного 
середовища управління та функціонування ор-
ганізації. Крім того, роздруковувати доведеться 
лише кінцеві продукти роботи – конкретні, під-
готовлені паперові документи в одній встанов-
леній копії, що, тим самим, призведе до істот-
ного зниження обсягу паперових документів.

Загалом, система електронного документо-
обігу як складова документаційного менедж-
менту повинна допомагати у вирішенні таких 
завдань:

– підвищувати ефективність і управлін-
ня бізнес-процесами (потоками завдань і 
потоками інформації) за рахунок поліпшен-
ня виконавської дисципліни, оптимізації 
контролю виконання завдань та аналізу ді-
яльності організації;

– скорочувати непродуктивні витрати ро-
бочого часу співробітників і фінансових уста-
нов на витратні матеріали;

– створювати єдиний інформаційний про-
стір підприємства (координація робіт і колек-
тивна взаємодія);

– створювати ефективне функціонування 
електронного архіву (корпоративне сховище 
документів і інформації), документообігу (ав-
томатизація канцелярії або діловодства), управ-
ління документами і знаннями (база знань);

– забезпечувати надійність обліку та збе-
рігання документів;

– організовувати ефективний захист ін-
формації;

– забезпечувати ефективну взаємодію 
співробітників у рамках робіт з документами;

– організовувати оперативний пошук ін-
формації (за будь-яким з полів реєстраційної 
картки, за текстом файлу і т. ін.);

– контролювати виконання робіт, ініційова-
них документами і завданнями; зручність нала-
штовування системи повідомлень і нагадувань, 
яка допоможе керівникам оперативно відстежу-
вати стан робіт, співробітникам правильно орга-
нізовувати власну роботу, тим самим поліпшити 
виконавську дисципліну в організації;

– проводити моніторинг стану виконува-
них процесів і аналіз завантаження персоналу;

– забезпечити довготривале зберігання 
документів організації;

– розмежувати права доступу співробіт-
ників до інформації;

– підтримувати роботу в організаціях 
з територіально розподіленою структурою 
управління, що дозволить організовувати на-
скрізну роботу над документами і завдання-
ми між головним офісом і територіально від-
даленими філіями;

– забезпечити конфіденційність роботи 
з документами всіх співробітників, розподіл 
прав доступу відповідно до їхніх посадових 
обов’язків і статусу організації або можли-
вість функціонування в системі як користу-
вачів, що дозволить організувати роботу в ре-
жимі тимчасового або постійного заміщення 
одного співробітника іншим;

– дотримуватися гнучкого, доступного 
спеціалісту механізму проектування маршру-
тів документів, доручень, завдань, тобто нала-
штовування бізнес-процесів.

Упровадження системи електронного до-
кументообігу в документаційний менеджмент 
потребує вирішення таких ключових проблем:

1) Необхідна трансформація існуючих 
документів з паперової форми в електронну. У 
організації, що має паперовий архів докумен-
тів, практично неможливо знайти в мережі їхні 
електронні копії для створення електронного 
варіанту архіву. Більше того, електронні копії 
можуть бути модифікованими ким завгодно, 
і перевірити це практично неможливо. Тому, 
електронний архів існуючих документів, у 
цьому випадку, потрібно скануванням пере-
носити з паперового носія. Якщо ж архіву не-

Управління документообігом як складовою...
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має, необхідно провести тривалу підготовчу 
роботу. Спочатку потрібно добитися єдиного 
порядку зберігання документів у каталогах. 
Слід заборонити (в т. ч., якщо це можливо, 
технічними засобами) зберігання документів 
на локальних дисках комп’ютерів. Необхідно, 
щоб у всіх користувачів організації були в ме-
режі свої каталоги, в яких вони зберігають до-
кументи. Це суттєво полегшить подальшу мі-
грацію документів у систему документообігу. 
Зручно, коли система документообігу дозво-
ляє зберігати версійність усієї історії народ-
ження документа, можливість її перегляду та 
коротку характеристику того, чим одна версія 
відрізняється від іншої, або яку саме версію 
було віддано на узгодження.

2) При впровадженні системи електрон-
ного документообігу існує необхідність від-
разу проаналізувати можливість і необхід-
ність її інтеграції з уже існуючою автомати-
зованою системою управління. Це пов’язано 
з тим, що співробітники низки профільних 
організацій за родом діяльності поєднують 
роботу зі «звичайними» документами (напри-
клад, замовлення-наряд, табель тощо) та з ін-
женерними документами (креслення і т. ін.), і 
все відбувається при виконанні функцій опе-
ративного управління. Бажано, щоб системи 
електронного документообігу містили спеці-
альні засоби для здійснення такої інтеграції.

3) Бізнес досить вимогливий щодо понят-
тя відповідальності з точки зору як технології 

(медицина, виробництво продуктів дитячого 
харчування і т. д.), так і оптимального вико-
нання бізнес-процесів і збереження комерцій-
ної таємниці, що створює необхідність у до-
кументуванні виконання кожного етапу про-
цесу. Система електронного документообігу, 
в таких випадках, повинна дозволяти здій-
снювати поетапний аналіз кожного фрагмента 
діяльності, навіть по закінченні кількох років; 
давати «зріз» певного моменту часу.

4) Для холдингових структур характерна 
велика територіальна роз’єднаність (регіональ-
на структура), складна ієрархія управління з 
безліччю ступенів, інколи слабка стандарти-
зація наявних інформаційних технологій або 
«зоопарк» систем. Разом із тим, існують високі 
вимоги до забезпечення безпеки даних і обме-
ження доступу. Постає необхідність складання 
проекту єдиної функціонуючої системи.

5) При впровадженні автоматизованої 
системи документообігу перешкодою стає 
консерватизм співробітників, іноді професій-
но слабкий кадровий персонал. Це обумов-
лює необхідність корпоративного навчання, 
подолання негативного ставлення шляхом по-
яснення сенсу, мети, можливостей та переваг 
упровадження.

Отже, документообіг є основною складо-
вою документаційного менеджменту, однією 
з його найважливіших функцій у роботі орга-
нізацій та підприємств.
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Незважаючи на швидкий розвиток між-
народної стандартизації й застосування єди-
них загальноприйнятих принципів організації 
робіт, у сучасному світі наявні відмінні сис-
теми стандартизації, зумовлені особливос-
тями політичних та економічних систем [1]. 
Міжнародна організація зі стандартизації ISO 
періодично видає каталог, у якому вміщено 
коротку характеристику національних орга-
нів стандартизації держав-членів ISO, а також 
статистичні дані щодо правового статусу цих 
органів, бюджету та персоналу, джерел фінан-
сування, сфер діяльності, кількості національ-
них стандартів, ступеня їхньої гармонізації та 
статусу нормативних документів. Прикладом 
взаємодії офіційних міжнародних організацій 
зі стандартизації з консорціумами може бути 

проведення як стандартів ISO і рекомендацій 
ITU-Т специфікацій OMG за технологіями 
об’єктивного розподіленого оброблення че-
рез підкомітети й дослідницькі групи міжна-
родних організацій зі стандартизації [3]. 

Зауважимо, що ІЕЕЕ – відома розробка-
ми стандартів для локальних мереж, перенос-
них інтерфейсів операційних систем – POSIX, 
проводить свої специфікації як міжнародні 
стандарти через організацію ANSI, якою IEEE 
акредитований як організація-розробник стан-
дартів США. Проблематичнішою є взаємо-
дія групи ІETF, що сама претендує на роль 
формальної організації зі стандартизації сві-
тового рівня, з офіційними міжнародними 
організаціями зі стандартизації. Однак і тут 
є приклад конструктивної взаємодії. Іншим 

© Вінічук І.М

Соціально-комунікаційний аспект...



60 Вінічук І.М.

прикладом інтеграції процесів розроблення 
формальних стандартів і відкритих специфі-
кацій є згадувана вище спеціальна технічна 
політика співробітництва з консорціумами, 
що проводиться організацією ISSS (представ-
ником формальної стандартизації), а також 
її нові форми проектів у вигляді Workshop-
Стандартизації. Таким чином міжнародна сис-
тема стандартизації охоплює значну кількість 
організацій-учасників процесу розроблення 
стандартів [6]. 

Варто зазначити, що однією з головних 
тенденцій процесу стандартизації є посилення 
інтеграції діяльності цих організацій, спрямо-
ване на створення єдиної системи стандарти-
зації інформаційного суспільства. Глобальну 
систему стандартизації можна зобразити пі-
рамідою, основою якої є національні системи 
разом зі стандартами галузей, товариств, під-
приємств та фірм, а вершиною – міжнародна 
система добровільної стандартизації ISO, IEC 
та ITU. В рамках глобальної системи лише 
національні органи-члени ISO, IEC та ITU 
можуть гарантувати узгодженість норматив-
них документів, які не створять технічних 
бар’єрів у торгівлі чи зведуть їх до мінімуму. 
Це досягається за умови дотримання правил, 
викладених у «Кодексі усталеної практики 
щодо розроблення, затвердження і застосу-
вання стандартів», Угоди про технічні бар’єри 
в торгівлі WTO [5]. 

Зауважимо, що спрощена модель ISO-
процесу, що визначає цикл розроблення між-
народних стандартів, містить такі основні 
етапи еволюції документа: 

заява на розроблення стандарту (New 
work item proposal, NP);

робочий документ (Working Draft, WD); 
проект пропозиції (Draft Proposal, DP); 
проект міжнародного стандарту (Draft 

International Standard, DIS);
міжнародний стандарт (International Stan-

dard, IS).
Розглянувши процедури, що регламен-

тують ISO-процес, можна стверджувати, що 
спочатку пропозиція про виконання нової 
роботи (New work item proposal, NP) надхо-
дить у секретаріат відповідного комітету. Ця 
пропозиція, як правило, надходить від де-
якого Р-члена або організації з ISO (liaison 

organization). Якщо комітет приймає цю про-
позицію, то вона надходить в один із підко-
мітетів цього комітету й одна з робочих груп 
даного підкомітету готовить відповідний WD, 
що потім передається в підкомітет для голосу-
вання. Якщо консенсус у підкомітеті за даним 
WD досягнуто, то цей документ набуває ста-
тусу DP і направляється в центральний секре-
таріат для реєстрації як DIS (DIS вважається 
досить стабільним документом, що може бути 
основою для проектування відповідних йому 
реалізацій). Центральний секретаріат переві-
ряє, чи відповідає даний DIS вимогам ISO, і 
розсилає його членам ISO для вивчення, під-
готовки зауважень і вердикту. Коли схвален-
ня отримане від більшості членів технічного 
комітету й від не менше трьох чвертей голо-
суючих членів ISO, даний DIS, що на кінцевій 
стадії називається остаточним або Final DIS 
(FDIS), стає IS і публікується як міжнародний 
стандарт. Для відновлення стандартів у ISO 
був прийнятий за основу п’ятирічний цикл. 
Досягнення консенсусу, особливо в міжна-
родній чи регіональній системах стандартиза-
ції – процес довготривалий. Часто розроблен-
ня міжнародних стандартів триває 4-5 років 
і більше. Бувають випадки, коли консенсусу 
так і не досягнуто. В таких ситуаціях, а також 
з метою недопущення технічних перешкод у 
системі стандартизації ISO, вводяться нові ка-
тегорії документів:

1) технічний звіт ISO/TR – документ інфор-
мативного характеру, який містить інформацію 
такого самого типу, що і нормативний документ;

2) загальнодоступні технічні умови (спе-
цифікації) ISO/PAS – нормативний документ, 
стосовно якого досягнуто консенсусу в межах 
робочої групи і який переглядається через три 
роки. Після шести років ISO/PAS має стати 
стандартом або бути скасованим;

3) технічні умови (специфікації) ISO/TS – 
нормативний документ, стосовно якого досяг-
нуто консенсусу в межах технічного комітету. 
Умови його перегляду, перетворення у стан-
дарт чи скасування такі самі, як і для ISO/PAS;

4) промислові технічні угоди ІТА – до-
кумент, розроблений за результатами роботи 
науково-технічного семінару поза межами ро-
бочих органів ISO, але з адміністративною під-
тримкою призначеного ISO технічного органу.
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Типами документів, що характеризують-
ся вимогами меншого рівня погодженості, по-
рівняно з міжнародними стандартами, є доку-
менти ISO/PAS і ISO/TS, для яких за рішенням 
робочих груп і підкомітетів ISO можуть бути 
реалізовані прискорені варіанти ISO-процесу. 
Спрощення процедури розроблення норма-
тивних документів віддзеркалює прагнення 
ISO до гнучкості та намагання швидкого впро-
вадження документа у практику, зменшуючи 
можливість виникнення технічних бар’єрів. 
Така практика використовується в європей-
ській та національній стандартизації окремих 
країн, які приймають пробні стандарти для на-
копичення потрібного досвіду. Робоча група 
Європейської економічної комісії Організації 
Об’єднаних Націй (ЄЕК ООН), спільно з ISO, 
ІЕС та іншими міжнародними організаціями, 
розробляє «Перелік ЄЕК з стандартизації», в 
якому встановлено основні напрями розвитку 
міжнародної стандартизації та визначено її 
пріоритети. Перелік періодично оновлюється 
і запобігає дублюванню в роботі міжнародних 
організацій. Робоча група ЄЕК ООН розро-
бляє також рекомендації урядам щодо політи-
ки у сфері стандартизації [2].

Україна – повноправний член ISO та 
IEC з 1993 р. Вона входить до складу членів 
Комітетів: CASCO, STACO, INFCO. Як на-
ціональний комітет-член, наша країна вхо-
дить до складу Комітетів DEVCO, REMCO, 
COPOLCO. 25 ТК Держспоживстандарту 
України співпрацюють з 96 ТК та 180 ПК. 
Україна бере участь у роботі спільного ТК ISO/ 
IEC СТК1 «Інформаційні технології», який 
створено 1987 р. Держстандарт України як на-
ціональний орган представляє нашу державу в 
цих організаціях, а також у Робочій групі ЄЕК 
ООН. Представники України беруть участь у 
роботі САС, ІСАО, ITU, UIC, Міжнародного 
інституту зварювання IIW та інших міжна-
родних організацій. Держстандарт України 
наприкінці 1996 р. приєднався до Кодексу 
Угоди про технічні бар’єри в торгівлі WTO. 
Головною метою ISO є забезпечення розвитку 
стандартизації та суміжних із нею галузей для 
сприяння міжнародному обміну товарами й 
послугами, а також розвитку співробітництва 
в інтелектуальній, науковій, технічній та еко-
номічній діяльності. 

До основних видів діяльності ISO нале-
жать: заходи, які сприяють координації й уні-
фікації національних стандартів; розроблення 
й затвердження міжнародних стандартів; об-
мін інформацією з проблем стандартизації; 
співробітництво з іншими міжнародними ор-
ганізаціями, які зацікавлені у вирішенні су-
міжних проблем, і на їхнє прохання, вивчають 
проблеми стандартизації. 

Технічними органами Ради ISO є Комітети, 
що розробляють питання міжнародної стан-
дартизації, сфери діяльності яких розмежовані. 
Сфера діяльності ISO розподілена між 214 ТК. 
Комітет із принципів стандартизації – STACO 
надає методичну й інформаційну допомогу з 
принципів і методик розроблення міжнародних 
стандартів. Комітет працює над питаннями тер-
мінології, здійснює вивчення наукових принци-
пів стандартизації та підготовку рекомендацій 
з досягнення оптимальних результатів у даній 
галузі. До компетенції Комітету з інформації – 
INFCO входить координація та гармонізація 
діяльності у сфері інформаційних послуг, про-
давання стандартів і технічних регламентів. 
INFCO тісно спів-працює з Комітетом із пи-
тань інформаційних мереж – ISO NET. 

Створення якісних програмних продук-
тів свідчить про розвиток нового наукового 
та практичного напрямку – інженерії якості 
у вигляді процесів, що мають забезпечувати 
якість програмних продуктів упродовж їх-
нього життєвого циклу, починаючи від спе-
цифікації вимог замовника та проектування 
до супроводу під час використовування [6; 7]. 
Звідси випливає актуальність творення термі-
нів, потрібних для всебічної характеристики 
програмних систем. Наразі використовують 
більше ста характеристик; серед них, зокрема, 
такі загальновідомі, як: швидкодія, надійність, 
ефективність тощо. Термінологічна база по-
требує доопрацювання в плані: усунення зай-
вого (необґрунтованого) дублювання термінів 
та визначень понять як у термінологічних 
стандартах, так і в базі стандартованих термі-
нів; зуніфікування мовних засобів для позна-
чання найзагальніших понять; гармонізуван-
ня термінів та визначень понять у середовищі 
української мови та багатомовному просторі; 
відображення сучасного стану фахових знань 
терміносистемами стандартів [3].

Соціально-комунікаційний аспект...
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Microsoft надає величезного значення 
термінології, особливо на стадії рекламної 
кампанії своїх продуктів. У такий спосіб вона 
привчає клієнтів до своєї термінології, а тому 
і до своєї продукції та фахової термінологіч-
ної культури. 

Дослідивши зукраїнізовану версію опе-
раційної системи MS Windows XP та її додат-
ків, зважаючи на численні вади в перекладах, 
наявність тримовних системних повідомлень 
та елементів інтерфейсу, недотримання вимог 
настановчого термінологічного документа 
ДСТУ 3966-2000 та правил українського пра-
вопису, порушень директивних вимог само-
го Майкрософту щодо локалізації, потрібно 
відрадити користувачів від запропонованого 
московським представництвом Майкрософту 
цієї версії операційної системи із застосуван-
ням пакету Windows Ukrainian Interface Pack. 
Справжню українську локалізацію належить 
проводити тільки на ґрунті англійських версій 
операційних систем, дотримуючись дирек-
тивних вимог фахівців Майкрософту із за-
лученням українських філологів та фахівців-
термінологів. Рівень термінології є віддзерка-
ленням рівня досягнень науково-культурового 
розвинення країн взагалі та кожної окремо 
взятої сфери наукових знань зокрема. В цьому 
процесі інтелект носія наукової термінології 
має першорядне життєве та стверджувальне 
значення. Звідси випливає ще одна важлива 
функція повноцінного наукового терміна, а 
саме – його інтелектуалізована роль [9].

На основі багатьох досліджень процесів 
термінологізації, які відбувалися і відбувають-
ся сьогодні у низці європейських мов, зокрема 
в німецькій, польській, англійській, не кажу-
чи вже про рідну мову, можна дійти висновку, 
що запозичення є закономірним об’єктивним 
процесом, що не піддається суттєвим обме-
женням чи заборонам.

Загальна ситуація в Україні стосовно ство-
рення нормативної бази в галузі ІТ продовжує 
бути незадовільною, масштаб відставання від 
темпів міжнародної стандартизації зберіга-
ється: з кожної десятки ISO/IEC-стандартів 
діє в кращому випадку один національний 
український або СНД-стандарт (які сьогод-
ні переглядаються). Необхідність доступу 
до найсучаснішої інформації та словниково-

термінологічних баз даних і стандартів усіма 
офіційними мовами ЄС визначено європей-
ськими правовими актами.

Системи генерації впровадження засто-
совних знань необхідні для надійного збері-
гання термінологічної інформації. Проте жод-
на автоматизована система не замінить люд-
ський інтелект. Хоча таку функцію мозку, як 
творче мислення в термінах культури, можна 
оптимізувати, звільнивши її від завдань, з яки-
ми може впоратися і машинний інтелект. 

Сучасні автоматизовані методи для ана-
лізування інформації є життєво необхідними 
для гармонізації міжмовних, міжнаціональних 
і міждисциплінарних зв’язків. І оскільки сут-
тєвим елементом цих зв’язків є спеціалізована 
комунікація, яка потребує фундаментальної 
матеріальної бази, то розроблення, узгоджен-
ня та впровадження сучасної, легкодоступної, 
якісної термінології є пріоритетами інтелек-
туальної діяльності людства у XXI ст.

Розвиток науки, інтегративні зв’язки до-
кументознавства з іншими науковими дис-
циплінами та сферами практичної діяльнос-
ті призводять до інтенсивного оновлення 
понятійно-термінологічного апарату сфери 
інформаційних технологій, у т. ч. й під впли-
вом суміжної галузевої термінології. Загалом 
уже визначилося коло термінів, які становлять 
основу терміносистеми сфери інформаційних 
технологій, певна їхня частина стандартизова-
на у вітчизняних та міждержавних стандартах 
і терміносистемах інших галузей інформацій-
ної діяльності (видавничої справи, бібліоте-
кознавства).

За останній час в Україні видано кілька 
словників з інформаційних технологій та галу-
зей, суміжних із комп’ютерною термінологією 
[7; 8]. Однак ці словники мають низку різно-
манітних недоліків на рівнях макрострукту-
ри, мікроструктури, лексичного фонду тощо. 
Переважно ці недоліки пов’язані з невдалим 
запозиченням, а також із запізнілою реакці-
єю укладачів на запровадження нових термі-
нів у інформаційній галузі. Основний спосіб 
утворення нових українських термінів – каль-
кування з англійської та російської. Через за-
пізнілу реакцію філологів і термінологів (а 
основна причина тут криється у відсутності 
щоквартальних термінологічних бюлетенів та 
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державного фінансування на їхнє видання) у 
терміносистемі міцно осідають жаргонізми та 
професіоналізми, переважно англійського по-
ходження. Це так звані англіцизми, як напри-
клад, експлорер, браузер, хомпейдж, вебсайт, 
сервер, хост, хаб та багато інших. Не менш 
значний вплив на формування термінології 
цієї галузі мала і досі має російська терміно-
логія, як друге за значенням (а може й перше) 
джерело запозичень і калькування. На почат-
ку формування інформаційної сфери терміни 
потрапляли в українську мову з англійської за 
посередництвом російської завдяки масовос-
ті російських видань (журналів, підручників, 
словників тощо), а згодом, уже в незалежній 
Україні – безпосередньо з англійської та через 
брак українських видань – паралельно з ро-
сійської. Унаслідок цього, як логічне відобра-
ження, у сфері інформаційних і комп’ютерних 
технологій почала формуватися субмова – та-
кий собі тримовний суржик, яким сьогодні 
спілкуються між собою більшість фахівців і 
програмістів, у лексиконі яких є такі слова, 
як: скачувати чи скачати інформацію, загру-
жати або видаляти файли і т. ін. [4; 8]. 

Завдання локалізації не вичерпується 
тільки перекладом, більше того, переклад як 
такий зазвичай займає скромне місце в про-
цесі локалізації програмного забезпечення. 
Типовими завданнями адаптації є викорис-
тання національних символів валюти, засто-
сування прийнятих форматів представлення 
дати і часу, а також правил алфавітного сорту-
вання текстів. Для програмного забезпечення 
з графічним користувацьким інтерфейсом ло-
калізація також має на увазі коректне вирів-
нювання та розміщення елементів інтерфейсу 
з урахуванням того, що повідомлення-рядки 
можуть мати істотно різні розміри в різних 
мовах (наприклад, типове повідомлення на 
англійській, будучи перекладено на німецьку 
мову, як правило, стає довшим на 30-50%), а 
також з урахуванням правил написання тексту 
(наприклад, зліва направо для більшості за-
хідних мов, справа наліво для арабської та ів-
риту, зверху вниз для японської). Таким чином 
дизайн та розробка програмного забезпечення 
повинні враховувати міркування локалізації 
найсерйознішим чином.

При локалізації програмного забезпечен-

ня часто використовуються спеціалізовані 
інструменти, наприклад, Passolo, що дозволя-
ють перекладати меню та повідомлення в са-
мих програмних ресурсах та безпосередньо у 
компільованих програмах, а також тестувати 
коректність локалізації. При перекладі аудіо- 
та відеоматеріалів (головним чином, фільмів) 
також використовуються спеціалізовані засо-
би, наприклад, Swift, котрі поєднують у собі 
деякі аспекти перекладів, але додатково забез-
печують можливість появи субтитрів, залеж-
но від часу, їхнє форматування на екрані, від-
повідність відеостандартам та ін.

Упроваджуючи нові Інформаційні техно-
логії в словниково-термінологічну справу, ре-
формуючи її в нових соціально-економічних 
умовах з урахуванням потреб інформаційно-
го ринку, Національна система словниково-
термінологічної бази даних сфери культури 
і мистецтва має бути забезпечена сучасни-
ми стандартами та іншими нормативно-
технічними документами. Існуюча нині в 
Україні нормативно-технічна база є фрагмен-
тальною, не відповідає сучасним суспільним 
потребам, і в першу чергу – у сфері культури 
і мистецтва.

Введення загального стандартного підхо-
ду в питаннях формування національної сис-
теми словниково-термінологічної бази даних 
сфери культури і мистецтв сприятиме само-
організації та динамічному розвитку культури 
України в руслі стандартів світової усталеної 
практики.

Для використання в Національній сис-
темі словниково-термінологічної бази даних 
сфери культури і мистецтва існуючі стандар-
ти мають пройти локалізацію та доповнення, 
відповідно до специфічних умов України. 
Після чого ці версії стандартів повинні бути 
прийняті Системою як національні стандарти 
та використовуватися для всієї Національної 
системи словниково-термінологічної бази да-
них сфери культури і мистецтва. Наприклад, 
формат опису повинен бути узгодженим із ви-
могами чинного стандарту ISO 2709 – осно-
вним стандартом для обміну інформацією на 
міжнародному рівні.

Високий ступінь автоматизації та «тех-
нізації» при впровадженні словниково-термі-
нологічної бази даних ІТ потребує створен-
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ня, очевидно, при Національному органі, 
Центральному органі стандартизації, серти-
фікації та термінології, який був би наділе-
ний функціями Секретаріату Національного 
органу та функціями науково-методичного та 
освітнього центру.

Без цього успішно функціонувати в куль-
турологічному просторі України словниково-
термінологічна база даних сфери культури і 
мистецтв буде не в змозі.

Користувачі, особливо закордонні, обов’яз-
ково вимагатимуть гарантій якості в обслугову-
ванні, точності та достовірності, а також офіцій-
ного підтвердження відповідності виконання 
замовлень, тобто якості відповідності, згідно з 
формалізованими у відповідних стандартах ви-
могами.

Базовою основою стандартування словни-
ково-термінологічної бази даних сфери культу-
ри і мистецтва є чинні стандарти України, між-
державні стандарти та стандарти міжнародних 
організацій, що заслуговують на довіру. 

Загальновідомо, що одним з необхідних 
чинників, які забезпечать високий рівень 
якості індексування бібліотечних матеріалів, 
а також ефективне використання в Україні 
національних і стандартів міжнародних ор-
ганізацій, є створення уніфікованої терміно-
логії. Правильне застосування термінів, на 
думку фахівців, удвічі скорочує час освоєння 
та застосування нормативно-правових актів, 
наукових та інших публікацій у різних галу-
зях знань.

Тому, як засвідчує світова термінологічна 
практика, використання уніфікованої термі-
нології в стандартах культури є необхідною 
умовою нормальної роботи в будь-якій галузі 
діяльності, зокрема і культурологічній.

В Україні найближчим часом мають запро-
ваджуватися міждержавні стандарти (ГОСТи) 
з бібліотечно-видавничої діяльності. Але у 
зв’язку з тим, що останніми роками в Україні 
друкується багато україномовних матеріалів, у 
т. ч. і культурології, обробляння та доступ до 
них може бути здійсненим лише через стан-
дарти української фахової термінології. А щоб 
ці матеріали використовувалися поза межами 
нашої держави, вся українська культурологіч-
на термінологія має бути гармонізована з між-
народною (ISO, IEC та іншими міжнародними 

організаціями, що займаються проблемами 
термінології).

Нині в Україні розроблено державний 
стандарт ДСТУ 3966-2000 «Термінологія. 
Засади і правила розроблення стандартів на 
терміни та визначення». Цей стандарт унор-
мовує роботу розробників термінологічних 
стандартів. 

Отже, Україна вже має стандарт, що є 
базою для розробляння україномовних стан-
дартів на терміни та визначення в інформа-
ційній системі. 

Цей стандарт використовує термінологію, 
яка уніфікована ДСТУ 3325-96 «Термінологія. 
Визначення основних понять». В систему цьо-
го стандарту входить також ДСТУ ISO 860-99 
«Термінологічна робота. Гармонізування по-
нять і термінів», який є прямим упроваджен-
ням ISO 860:1996 (Е).

Таким чином, Україна певною мірою за-
безпечена методикою та правилами розро-
блення стандартів на терміни та визначення 
і методикою гармонізування понять і термі-
нів з міжнародними системами цих понять і 
термінів. Термінологія має таку властивість, 
що вона постійно змінюється й оновлюєть-
ся з розвитком науково-технічного прогресу. 
Тому постає питання комп’ютеризованого 
ведення термінологічних словників у систе-
мі словниково-термінологічної бази даних 
сфери культури і мистецтв. Спеціально під-
готовлений персонал з обслуговування слов-
никового фонду зможе вчасно оновлювати 
та вносити зміни до цього електронного ре-
сурсу, що значно підвищить і розширить ін-
терес до Національної системи словниково-
термінологічної бази даних сфери культури і 
мистецтв як на внутрішньому, так і на зовніш-
ньому ринках. Термінологічні словники різ-
них типів розробляються за усталеними пра-
вилами і процедурами. Словники-тезауруси 
необхідні для співробітників бібліотек, ін-
формаційних служб видавництв. Передовсім, 
вони суттєво заощаджують бібліотекарям і 
науковцям час пошуку літератури в катало-
гах. Бібліотекар-упорядник зможе викорис-
товувати словник-тезаурус для підвищення 
якості своїх каталогів. Словники-тезауруси 
сприяють бібліотекам, інформаційним цен-
трам і видавництвам в Україні у:



65

формуванні погляду на західну термі-
нологію, загальновизнану систему транслі-
терації;

 ефективному доступі до українських 
матеріалів у світових оперативних базах да-
них, що дотримуються гармонізованої термі-
нології та транслітерації;

визначенні шляхів стандартування го-
тової каталожної інформації, яка з’являється 
в книжках при виданні, що особливо важли-
во для видавництв, якщо планується світове 
розповсюдження книжкової продукції;

освоєнні автоматичного словника і при-
скоренні при виготовленні нових предмет-
них покажчиків для українських бібліотек, 

що підвищить рівень розвитку національної 
бібліографії та каталожної системи України.

Науковий стиль сучасної української лі-
тературної мови постійно перебуває в колі 
інтересів фахівців різних галузей, адже до-
сконалий стиль сприяє оптимальному спіл-
куванню науковців, а отже – опосередкова-
но – прогресові науки, розвиткові наукового 
пізнавання. Особливості наукового стилю 
досліджують і мовознавці, оскільки функці-
онування мови в новій сфері виявляє потен-
ційні можливості мовних засобів різних рів-
нів. Добре розвинена, впорядкована й унор-
мована термінологія сприяє розвиткові науки 
і технічному прогресові.
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ЦІЛЬОВА КОМПОНЕНТА СОЦІАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Стаття присвячена актуалізації питань вивчення цільової компоненти соціально-комунікаційної 
діяльності. На основі діяльнісного підходу формулюється положення про важливість виокремлення ці-
льової компоненти соціально-комунікаційної діяльності як на підсистемному, так і на системному рів-
нях. Аналізується стан досліджуваності цілей комунікаційної діяльності та її праксеологічних ознак. 
Встановлюються чинники виникнення протиріч у ході визначення цілей соціально-комунікаційної діяль-
ності. Визначено превалювання функціонального підходу до розкриття цільової компоненти комуніка-
ційної діяльності в суспільстві, а також відсутність їхнього системного узгодження.

Ключові слова: соціальна комунікація, соціально-комунікаційна діяльність, праксеологія, діяльніс-
ний підхід, мета соціально-комунікаційної діяльності, соціальна функція.

N.Í. Moiseeva
 

HAVING A SPECIAL PURPOSE COMPONENT OF SOCIALCOMMUNICATION ACTIVITY

The Article is devoted to the mainstreaming study of the target components of social communication 
activity. On the basis of the activity approach is formulated position on the importance of the separation 
of target components of social communication activity on the subsystem and system levels. In the article is 
analyzed the state of the research of the aims of communication activities and its praxeological signs. The 
paper determines factors of contradictions in the de nition of goals of social communication. The prevalence 
of functional approach to the disclosure of target components of communication activities in society, and their 
lack of systematic coordination are determined.

Keywords: social communication, social communication activity, praxeology, the activity approach, the 
aim of social communication, social function.

Система    соціально-
комунікаційної діяль-
ності в результаті роз-
витку та диверсифікації 
досягла інституціона-
льного стану. Станов-
лення всіх підсистем і 
структур комунікацій-
ної діяльності зумовле-
но реалізацією суспіль-
них потреб у соціальній

інформації, її доведенням до суб’єктів соці-
альної діяльності, налагодженням суспільних 
взаємин і досягненням взаєморозуміння у 
розв’язанні проблем життєдіяльності людства. 

Багатовекторність соціально-комунікацій-
ної взаємодії зумовлюється тим, що вона про-
низує майже всі суспільні відносини: від ко-

мунікації на особистому рівні, національному, 
локальному – до міжнародного та світового 
розмаїття соціально-комунікаційних відносин, 
які, як правило, відтворюються в різних кла-
сифікаціях, формах і моделях, що в результаті 
інтеграції комунікаційної діяльності в суспіль-
стві ставлять питання пошуку її генетичної єд-
ності як окремого в виду суспільної діяльності. 
В умовах становлення єдиного комунікаційно-
го простору комунікаційні функції різних кому-
нікаційних агентів перетинаються, змінюють 
своє функціональне наповнення, мають тен-
денцію до координації зусиль усіх соціально-
комунікаційних структур, суспільної діяльнос-
ті, суспільної стабільності, щодо досягнення 
задоволення суспільних очікувань.

Соціально-комунікаційна діяльність має 
розглядатися через призму комунікативних 
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стратегій, цілей тих, хто знаходиться в про-
цесах комунікації. Вона є цілеспрямованою 
діяльністю, що доповнюється різними так-
тиками комунікаційної поведінки через залу-
чення різних засобів взаємодії. На це зверта-
ють увагу більшість дослідників соціальної 
комунікації у філософському, соціологічному, 
психологічному, лінгвістичному контексті, з по-
зицій теорії соціальних комунікацій: Л.С. Ви-
готський, С.О. Завєтний, В.О. Ільганаєва, 
М.С. Каган, В.П. Конецька, С. Крапивенський, 
Ф.І. Шарков, Д.О. Леонтьєв, О.О. Леонтьєв, 
С.М. Пазиніч, О.С. Пономарьов, А.В. Соколов, 
М.М. Філоненко, О.М. Холод.

Під комунікативною сферою в загально-
му вигляді розуміється сфера комунікативної 
діяльності людей, в якій відбувається пере-
дача повідомлення або отримання певної 
інформації [1; 2]. В комунікаційній сфері 
здійснюється суспільна діяльність людей у 
духовній, політичній, економічній, виробни-
чій формах. Комунікативна сфера містить: 
змістовну інформацію, соціальний статус 
комунікантів, їхньої ролі, ступінь умотивова-
ності в обміні інформацією. Всі ці елементи 
можуть проявлятися як домінанти в комуні-
каційній системі суспільства та в її цільовій 
складовій. Структурно-функціональний ана-
ліз соціально-комунікаційної сфери та визна-
чення її цільової спрямованості здійснено 
І.О. Ільганаєвою та А.В. Соколовим [3; 4]. 
Діяльнісний аналіз спілкування як результат 
онтологічних, гносеологічних, аксіологічних 
узагальнень наводить О.С. Пономарьов [5]. 
На основі виявлення праксеологічних ознак 
спілкування він доводить, що спілкування 
треба розглядати як окремий вид суспіль-
ної діяльності, що має свої функції та мету. 
Необхідне підґрунтя для подальших дослід-
жень спілкування та комунікації на основі 
діяльнісних постулатів становлять колектив-
ні праці [6; 7]. 

Але вважати, що питання мети або цілей 
соціально-комунікаційної діяльності на сис-
темному і підсистемних рівнях є досить ви-
вченим значним припущенням. 

Метою статі є встановлення загального 
стану досліджуваності цільової компоненти 
соціально-комунікаційної діяльності. До за-
вдань належать:

– визначення загального праксеологічно-
го значення цільової компоненти соціально-
комунікаційної діяльності;

– виявлення протиріч у процесі побу-
дови системи цілей у структурі соціально-
комунікаційної діяльності. 

Методологічним орієнтиром у вирішен-
ні поставлених завдань є діяльнісний під-
хід. Функціональні характеристики суспіль-
ної діяльності дозволяють наблизитися до 
внутрішньої природи комунікаційної діяль-
ності та конкретизувати зв’язок соціально-
комунікаційних структур у системі соціально-
комунікаційної діяльності, зокрема, на основі 
цільової компоненти. Використання діяль-
нісного підходу дає змогу виявити основні 
характеристики та праксеологічні ознаки 
соціально-комунікаційної діяльності: струк-
туру, цілі, зовнішні та внутрішні умови. 

Соціальна діяльність є сукупністю соці-
ально значущих дій, що здійснює суб’єкт (то-
вариство, клас, група, особистість) у різних 
сферах і на різних рівнях соціальної організа-
ції суспільства, що переслідують певні соці-
альні цілі та інтереси і використовують в ім’я 
досягнення цих цілей і задоволення інтересів 
різні засоби – економічні, соціальні, політичні 
й ідеологічні [8]. 

Будь-яка суспільна діяльність замовлена 
забезпеченням потреб життєдіяльності сус-
пільства, груп, особистості та оволодінням 
необхідними життєвими благами. Діяльність 
включає чотири взаємопов’язані підсистеми: 
об’єктивно-передпосилчу (потреби та інтере-
си); суб’єктивно-регулятивну (диспозиції); 
виконавчу (сукупність вчинків, що здійсню-
ються задля реалізації мети); об’єктивно-
результативну (результати діяльності) [9].

У структурному плані діяльність складаєть-
ся з різних форм, засобів, знарядь, етапів, дій та 
операцій, що спрямовані на досягнення певних 
результатів. Відокремлення мети в структурі ді-
яльності було здійснено в психології у процесі 
вивчення вищих психічних функцій людини 
(Д.О. Леонтьев, Л.С. Виготський, М.С. Каган). 
Психологічний аналіз діяльності передбачає ви-
ділення в ній основних структурних компонен-
тів та встановлення характеру зв’язку між ними. 
До них належать мотив, мета, умови реалізації 
мети, окремі дії та операції.

Цільова компонента соціально-комунікаційної діяльності
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Таким чином, мета – причина розвитку 
як ідеальний або реальний предмет свідомого 
або несвідомого прагнення суб’єкта; фіналь-
ний результат, на який спрямований процес. 
У загальному вигляді під метою розуміється 
уявне або образне уявлення кінцевого або про-
міжного результату діяльності. Завдяки меті 
діяльність стає впорядкованою та передбачу-
ваною, вона мовби концентрує в одному на-
прямку всі зусилля і ресурси людини. Цілісна 
діяльність складається з системи окремих, 
відносно самостійних дій, збудованих у пев-
ній часовій послідовності, що призводять до 
досягнення мети всієї діяльності. Як свідчать 
спеціальні дослідження, в структурі діяльнос-
ті визначена наявність певних дій та операцій, 
що є відображенням поетапного виконання 
руху щодо досягнення певної мети, а також 
використання можливостей здійснення ді-
яльності в цілому [8]. Дія є елементом, через 
розвиток якої діяльність розвивається вна-
слідок опанування різними техніками її вико-
нання, засобів і знарядь, що з’являються шля-
хом розвитку суспільної діяльності в цілому. 
Відносно комунікаційної сфери це було роз-
глянуто в роботах [3; 4; 5]. На рівні дій також 
формується мета. Мета дії може заміщувати 
мету діяльності на певних етапах її розви-
тку як суспільної практики. На нашу думку, в 
структурній діяльності, зокрема, соціально-
комунікаційній, є чинником протиріччя ви-
значення цілей діяльності на рівні системно-
комунікаційної системи суспільства та його 
підсистеми. 

Підтвердженням цієї думки є наявність 
багатообразності соціальних дій, що зводять-
ся науковцями до таких характеристик:

1) цілеспрямована дія, пов’язана зі зміною 
даної соціальної системи або умов діяльності; 
2) дія, спрямована на їхню стабілізацію; 3) дія 
з метою адаптації до даної соціальної систе-
ми й умов діяльності; 4) інтегративна дія, що 
припускає включення особистості, групи або 
будь-якої іншої спільності в більш велику со-
ціальну спільність або систему [8, 9].

Реалізація будь-якої дії або діяльнос-
ті в цілому здійснюється в контексті деяких 
об’єктивних і суб’єктивних факторів (обста-
вин) відносно досягнення поставленої мети. 
Вони називаються умовами реалізації мети. Їх 

можна охарактеризувати як зовнішні та вну-
трішні умови діяльності, аналіз яких перед-
бачає вибір засобів здійснення діяльності, ви-
значення алгоритму дій, ресурсів, об’єктів, а 
також побудови стратегій і тактики діяльнос-
ті. Це знаходить відображення в працях, що 
стосуються питань соціально-комунікаційної 
діяльності, її соціокультурної зумовленості та 
функціонально-цільового наповнення, зокре-
ма тих, що розглядають підсистемний рівень 
(ЗМК, бібліотеки). 

Відповідно до суспільних вимог та в про-
цесі історичного розвитку, діяльність набуває 
властивостей щодо свого розвитку та само-
розвитку. Діяльність стає більш досконалою, 
зменшується час її виконання, знижуються 
енергетичні витрати, трансформується струк-
тура, змінюються їхні послідовність і опти-
мальність. Стан зовнішніх та внутрішніх умов 
діяльності впливає на її розвиток, характер і 
форму. Це те, що ми спостерігаємо в наш час 
у сфері соціально-комунікаційної діяльності: 
зовнішні компоненти скорочуються та реду-
куються при одночасному збільшенні частки 
внутрішніх компонентів. Відбувається ніби 
перетворення діяльності за формою й одно-
часно змінюються їхні якісні характеристики 
(інформаційна, аналітична, презентаційна, ві-
зуальна, мультимедійна). 

Крім того, із зовнішньої, практичної і роз-
горнутої в часі та просторі вона стає внутріш-
ньою, психічною та скороченою (згорнутою). 
Цей процес у психології називається інтер-
іоризацією. Саме таким чином відбувається 
зародження та розвиток психіки – на основі 
перетворення діяльності [10]. Автор, спира-
ючись на досягнення психологічних дослід-
жень діяльності, підкреслює, що внутрішня 
діяльність представляє собою лише компо-
нент цілісної діяльності, її сторону, вона лег-
ко може трансформуватися та реалізуватися у 
зовнішніх компонентах. Перехід внутрішніх 
компонентів діяльності у зовнішні називаєть-
ся екстеріоризацією і є невід’ємним атрибутом 
будь-якої практичної діяльності [там само]. 
Такі процеси простежуються в комунікацій-
ній сфері за умов формування медіапростору 
та формування нової соціальної реальності 
[11, 12]. Згадані вище процеси викликають 
інтерес дослідників з медіапсихології [13] 
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й актуалізують питання мети соціально-
комунікаційної діяльності на її системному 
рівні розвитку, коли від дій одних структур 
залежать дії інших, а в сукупності ці дії впли-
вають на стан соціально-комунікаційної ді-
яльності в цілому.

Встановлено, що одна й та сама дія може 
здійснюватися за допомогою різних операцій. 
Із точки зору діяльності суб’єкта усвідомле-
ність операцій залежить від ступеню його 
майстерності. При оволодінні певною техні-
кою дій, що може бути доведена до автома-
тизму, діяльність здійснюється несвідомо. 
Підкреслимо, що оволодіння технікою письма 
або машинопису, або роботи з комп’ютером 
призводить до такого стану неусвідомлення 
дій через окремі операції. Важливим заува-
женням є те, що діяльність – це динамічне 
явище, і її структурні компоненти можуть 
трансформуватися та переходити один в ін-
ший. Наприклад, дія може перетворитися 
на самостійну діяльність, або дія й операція 
можуть стати цілеспрямованими діями. В ко-
мунікаційній сфері це дії пошуку інформації, 
розповсюдження, зокрема, в соцмережах, ге-
нерування за рахунок використання мереже-
вих ресурсів.

Цілі соціальної взаємодії, зокрема кому-
нікації, визначаються її місцем у структурі 
соціальної діяльності. В процесі становлення 
соціальної діяльності спілкування та кому-
нікація є умовами праці, а також опосеред-
куванням трьох видів суспільної діяльності: 
ціннісно-орієнтаційної, пізнавальної, пере-
творюючої [8]. 

Ці основні постулати аналізу суспіль-
ної діяльності повністю належать до сфе-
ри комунікаційної діяльності в суспільстві. 
Поведінковий акт або дія в процесі сус-
пільної діяльності можуть розглядатися як 
комунікативним акт. При цьому біореле-
вантне стає семіотичним (Ю.С. Степанов). 
Комунікація, таким чином, проявляється як 
окрема частина спільної діяльності, спрямо-
вана на регулювання самої цієї діяльності 
(мета-діяльність) [14]. 

Суспільним призначенням комунікацій-
ної взаємодії на початковому етапі станов-
лення соціуму було забезпечення збереження 
і неперервного розвитку людської спільноти 

та загального процесу соціалізації. Далі ко-
мунікаційні відносини були спрямовані на об-
слуговування процесу спільної праці людей, 
закріплення та передачу життєвого досвіду, 
що накопичувався у сфері соціального життя 
людини. Поступовий процес розвитку ці-
льової компоненти спілкування як первин-
ної форми суспільної взаємодії розглядає 
О.С. Пономарьов [5]. Він називає чотири ос-
новних функцій, що вплинули на формування 
цілей спілкування та формування комунікацій-
них відносин: інформативно-комунікативна, 
перцептивна, регулятивно-комунікативна (або 
інтерактивна), емоційно-комунікативна [5, 54].

Самостійне значення та формування ці-
лей комунікації з’явилося в період зароджен-
ня та становлення соціально-комунікаційних 
структур. Поступово в історії соціальної 
взаємодії виникали та розвивалися засоби 
соціально-комунікаційної діяльності, етапи 
та механізми трансформації. Мета комуні-
каційної діяльності виникає як реакція на 
задоволення відповідної суспільної потре-
би за певних умов. Із точки зору діяльнісно-
структурного та діяльнісно-процесного підхо-
дів вона формулюється згідно з превалюючим 
суспільним завданням: збереження книжково-
документальних надбань, інформування насе-
лення, встановлення зв’язків між учасниками 
в різних сферах суспільної діяльності, регу-
лювання суспільних відносин тощо.

Комунікативна мета трактується по-
різному. Наприклад, в якості мети комуніка-
тивного акту вона подається як інформування, 
надумане створення непорозумінь, ескалація 
напруги, формування певної думки, ставлення 
до будь-чого або до будь-кого (М. Яцемірська) 
[15, 359], а також як планований результат; 
орієнтири, на досягнення яких спрямована ко-
мунікативна діяльність (Ф.І. Шарков) [15, 359]. 
У масмедійному поданні мети, наприклад, 
журналістики в широкому сенсі, слова випли-
вають з її призначення, при цьому, ні збирання 
та осмислення інформації (пізнання дійснос-
ті), ні її публікація (відображення дійсності) 
не можуть бути віднесені до кінцевих цілей. 
У цій якості виступають вплив на суспільні 
процеси, участь у соціальному саморегулю-
ванні, сприяння конкретній людині або орга-
нізації тощо.

Цільова компонента соціально-комунікаційної діяльності
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Виявляється, що дослідники майже не 
звертаються до питань цільової спрямова-
ності підсистемного та системного рівнів 
функціонування соціально-комунікаційних 
структур. Це питання становить ще досить 
дискусійну проблему. На це вказує автор ро-
боти [16]. Спостерігається зосередження до-
слідників на функціональному призначенні 
комунікаційної підсистеми, структури або 
вже конкретних комунікаційних діях і опе-
раціях. Мається на увазі діяльність бібліотек 
[17; 18; 19], ЗМК [1; 2; 16; 20].

У своїй роботі В.П. Конецька [2, 130-131] 
здійснює аналіз функціонально-цільового 
призначення ЗМК, згадує Г. Лассуєла, що ви-
значив три функції комунікації: огляд навко-
лишнього світу – інформаційна; кореляція з 
соціальними структурами суспільства – взає-
модія через зворотний зв’язок; передача куль-
турних зразків – пізнавальна культурологічна 
функція, а також Ч. Райта, який додав розва-
жальну функцію і Д. Макквейла, який назвав 
ще й мобілізуючу. 

Ф.І. Шарков на основі узагальнення по-
передніх положень виводить свою формулу 
функцій, до якої включає: інформаційну, що 
призначена для гармонізації суспільства й 
індивіда; регуляторну, що передбачає форму-
вання суспільної свідомості, суспільної думки 
та норм, тобто соціального контролю; культу-
рологічну, що пов’язана з пізнанням і форму-
ванням сфери суспільного буття [1]. У роботі 
[16, 96] наводиться такий перелік цілей ЗМІ, 
як: об’єктивне інформування, соціальний за-
хист, розважання, регуляторний вплив, а та-
кож маніпулювання, отримання комерційного 
прибутку.

Представник психолінгвістики О.О. Леон-
т’єв визначає чотири функції відносно ЗМІ: 
оптимізація діяльності суспільства; функція 
контакту; соціального контролю; соціалізації 
особистості [21]. 

На основі аналізу закордонної комуніка-
тивістики Л.Я. Землянова визначає також три 
основні функції масових комунікацій: контр-
оль за оточуючим середовищем і попереджен-
ня суспільства про небезпеки його руйнуван-
ня; кореляція елементів суспільства та серед-
овища; збереження та передача соціокультур-
ного надбання [22]. 

Досліджуючи аксіологічні аспекти мас-
медійної комунікації, Т.В. Кузнєцова визна-
чила важливість проблеми репрезентації 
суспільно-значущих цінностей через ЗМІ, 
ціннісно-етичного регулювання журналіст-
ської діяльності, емоційно-експресивного на-
сичення медійних матеріалів [20]. Дослідниця 
підкреслює, що значний інтерес до аксіоло-
гічних проблем ЗМК зумовлений трансфор-
мацією ціннісної системи соціуму в умовах 
інтенсивних процесів глобалізації та значною 
роллю мас-медіа у визначенні його ціннісних 
пріоритетів, а також те, що в інформаційному 
суспільстві ЗМК набувають особливого стату-
су: вони не лише транслюють, а й регулюють, 
навіть формують цінності сучасного спожива-
ча інформації, визначають ціннісні пріоритети 
суспільного буття [20, 3]. 

Перехід на інформаційну стадію функці-
онування соціально-комунікаційної системи 
суспільства, що була пов’язана з упроваджен-
ням електронних засобів комунікації, додав 
потреби в пошуках нових цільових характе-
ристик комунікаційних систем. Мається на 
увазі поява інформаційних систем нового ін-
формаційного простору соціальної взаємодії. 
Наука та сфера соціального управління стали 
об’єктами комунікаційних відносин із викорис-
танням різного роду автоматизованих інфор-
маційних систем: інформаційно-пошукових, 
обчислювально-статистичних, інформаційно-
довідкових, управлінських [23]. Збирання, 
реєстрація, передача інформації в умовах ав-
томатизації стала вже не метою, а окремими 
операціями в комунікаційному процесі, що в 
умовах інформаційного простору сучасності 
реалізуються в усіх комунікаційних підсис-
темах або структурах. Техносфера стала пер-
винним середовищем комунікаційного про-
стору, де сформувалися інтеграційні тенденції 
соціально-комунікаційної діяльності.

Найбільшого обґрунтування цілі інфор-
маційної діяльності отримали в сфері науково-
технічної інформації [23; 24], а також у біблі-
отеці [17]. Мета інформаційних систем – це 
задоволення інформаційних потреб, що вини-
кають у процесі суспільно значущої практики. 
Інформація постає як продукт, отримання яко-
го потребує витрат суспільно корисної праці 
незалежно від того, в якій сфері суспільної 
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діяльності він продукується, зокрема і в окре-
мих галузях комунікаційної діяльності (біблі-
отеки, музеї, ЗМК, сфера державного управ-
ління, політика, освіта тощо).

Інформаційні системи (ІС) поділяються 
на: 1) системи, що зберігають інформацію; 
2) системи, що аналізують інформацію; 3) сис-
теми, що продукують рішення; 4) системи, що 
транслюють інформацію; 5) системи, що пре-
зентують інформацію, органічно вписані у 
повсякденну працю бібліотекарів, журналіс-
тів, викладачів, управлінців та ін. [23].

Дослідники розкривають механізм функ-
ціонування соціально-комунікаційного інсти-
туту через цілі, завдання, ідеали, що свідомо 
формулюються та задаються в системі кому-
нікаційної діяльності. В різні епохи існують 
різні підходи до розуміння цілей, засобів та 
завдань СКД, що, в цілому, є вираженням по-
треб суспільства та ролі суб’єкта і вимог до 
нього в суспільній діяльності. 

Мета соціально-комунікаційної системи, 
за попередніми дослідженнями В.О. Ільгана-
євої, міститься у створенні умов і якості взає-
морозуміння між суб’єктами на різних рівнях 
соціальної взаємодії; саморозвитку та само-
організації біосоціальних об’єктів; створення 
доступних форм розповсюдження інформації 
та знань, їхнє використання відповідно до пот-
реб особистості та суспільства; формування 
інформаційно-когнітивної ресурсної бази 
прийняття рішень на всіх рівнях соціального 
управління [15, 282-288, 306-309]. На думку 
автора, становлення та функціонування сис-
теми соціальних комунікацій породжує не 
тільки нові соціальні реальності, але й нові 
соціальні відносини, відносини в умовах ме-
тасистемності зв’язків у суспільстві, а також 
створює умови виникнення нових соціальних 
процесів (мета процесів: глобалізації, інтелек-
туалізації, метатрансформатизму) [15, 282-288]. 
Становлення медіа-простору сучасності знач-
ною мірою підтверджує таке бачення розгор-
тання цілей соціально-комунікаційної діяль-
ності [11, 12]. Але, на нашу думку, ще потре-
бує додаткового дослідження. 

Таким чином, встановлюється відповід-
ність соціально-комунікаційної діяльності за-
гальній характеристиці суспільної діяльності. 
Структурно-функціональній устрій комуніка-

ційної діяльності складається з особливостей 
обслуговування суспільних потреб, що дивер-
сифіковане у різних соціально-комунікаційних 
структурах суспільства. 

Функціональне призначення комуніка-
ційної діяльності в різних соціально-комуні-
каційних підсистемах суспільства становить 
основу формування цілей цієї діяльності. 
Цільова компонента, як правило, визначаєть-
ся на рівні конкретних інституалізованих сфер 
комунікаційної діяльності, а також на рівні дій 
на окремих ланках комунікаційного процесу. 

Визначення системної мети, уточнення ці-
лей комунікаційних структур у межах їхнього 
функціонального спрямування та їхнє коорди-
нування слід здійснювати з урахуванням усьо-
го історичного розвитку та досвіду функціону-
вання комунікаційних структур і підсистем до 
етапу їхнього системного прояву в соціально-
комунікаційній системі суспільства. Слід також 
враховувати, що в явищах культури соціально-
комунікаційний інститут є вищою формою 
функціонування соціально-комунікаційної під-
системи суспільства та включається до механіз-
му досягнення соціально значущих цілей [25]. 
У подальших дослідженнях слід враховувати 
характеристики соціально-комунікаційного 
інституту як сфери реалізації особливого виду 
суспільної практики, що були надані автором 
та отримали перевірку часом: підпорядкова-
ність суспільним потребам, що має відношен-
ня як до структури, так і до функцій комуні-
каційного інституту суспільства; регулятивний 
характер, тобто наявність певного досвіду з 
взаємодії його елементів усередині своєї сис-
теми, а також з іншими підсистемами суспіль-
ства (проявами якої є загальні норми, санкції, 
статуси суб’єктів діяльності, групових страте-
гій та ін.); матеріалізація соціального досвіду 
через суспільно напрацьовані форми функці-
онування системи соціально-комунікаційної 
діяльності (комунікаційні структури, галузі, 
організації). 

Протиріччя у визначенні цілей соціально-
комунікаційної діяльності зумовлені проце-
сом історичної диверсифікації комунікації в 
суспільстві, відсутністю теоретичного уза-
гальнення та наукової узгодженості відносно 
історико-генетичної єдності комунікаційної 
діяльності в різних соціально-комунікаційних 
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підсистемах суспільства, а також її системної 
організації, й структурним розмаїттям, що 
зумовлено складною організацією сталого 

комунікаційного процесу, особливо того, що 
склався в доіндустріальний період. 
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СУЧАСНІ ІННОВАЦІЙНІ ЗАСОБИ ІНТЕРНЕТУ В ДОКУМЕНТАЦІЙНОМУ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННІ МЕДИЧНИХ ЗАКЛАДІВ

Аналізуються комунікативні засоби, які здійснюють інноваційну функцію, тобто функцію переда-
вання медичних знань у клінічну практику, характеризуються українськи медичні ресурси Інтернету, 
які містять інформацію про медичні установи, що надають різні медичні послуги.

Ключові слова: медичні ресурси, медичне забезпечення, медична компютерна мережа.
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SUCHASNІ ІNNOVATSІYNІ ZASOBA ACCESS IN DOKUMENTATSІYNOMU 
ZABEZPECHENNІ MEDICHNIH ZAKLADІV

The article focuses on communication facilities with innovation function. It means function of transferring  
medical knowledge to clinical practice. The article provides information about  Ukrainian Internet medical 
resources which contain information about medical institutions  providing various medical services.

Keywords: medical resources, health care, medical computer network. 

Технологічні реалії нового інформацій-
ного середовища обумовлюють істотні транс-
формації змісту документаційної роботи в 
організаціях. Розширення можливостей но-
вих інформаційних технологій призводить 
до фундаментальних змін щодо розуміння 
пріоритетів організації та спрямування доку-
ментаційної діяльності, яка поступово пере-
ходить від принципу забезпечення доступу до 
необхідного документа до принципу надання 
консолідованої інформації за пріоритетними 
інноваційними напрямами науки і практики. 
Враховуючи зазначене, інформаційні служби 
медичних установ кардинально перебудовують 
свою діяльність, базуючись на засадах нової 
інформаційно-комунікаційної парадигми. 

Упродовж останніх двох десятиліть були 
розроблені деякі системи інформаційно-
документаційного управління і пошуку для 
поліпшення доступу до періодичних видань, 
газет та інших некнижкових джерел. Були за-
пропоновані і почали поширюватися інтер-
активні бібліографічні БД, індексні та рефе-
ративні БД й повнотекстові БД, БД і сервіси 
інтерактивного пошуку типу DIALOG, BRS, 
OCLC, WILSONLINE, MEDLINE, Chemical 

Abstracts Online (CAS), Info-Trac, Lexis-Nexis 
і електронного видання Американської науко-
вої енциклопедії [2, 45].

Медичні ресурси, порівняно з іншими га-
лузями знань, найширше представлені в інтер-
неті. Їхній спектр охоплює як неофіційні ін-
формаційні бюлетені, так і електронні фунда-
ментальні видання. Нині в мережі БД: каталоги 
медичних бібліотек, електронні версії журналів, 
описи науково-дослідницьких проектів, муль-
тимедійні навчальні ресурси, клінічні випадки, 
програмне забезпечення, адміністративні доку-
менти, курси навчання, законодавчі документи 
тощо. Різні організації, громадські, державні та 
приватні, активно долучилися до розробки веб-
сторінок для забезпечення механізму онлайно-
вого доступу до інформації [3, 60]. 

В інтернеті також представлені ресурси 
практично всіх значних навчальних та дослід-
ницьких центрів, де можна отримати необхідну 
інформацію щодо тематики й основних напря-
мів їхньої діяльності. Безоплатне використан-
ня інформації в мережі забезпечує можливість 
необмеженого доступу до наукової та іншої ін-
формації. Ресурси збагачено малюнками, кіно-
кадрами, звуковими елементами, текстовими 
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даними і посиланнями на інші медичні ресурси. 
Кілька сотень рукописів, описів хворих, рентге-
нограм, фотомікрограм і фотографій існують у 
мережі та регулярно оновлюються. Зростання 
інформаційно-комунікативних засобів інтер-
нету спричинило те, що інтернет принципово 
змінив усю систему інформаційного обігу до-
кументних потоків і самого поняття «доступ до 
інформації», став потенційним полем ресурс-
ної взаємодії і новим колективним середови-
щем обміну ідеями і спілкування [1; 7, 112]. 

Зростаючий обсяг інформації в електрон-
ному середовищі зумовив потребу вирішення 
проблем пошуку, накопичення, зберігання й 
обміну документаційними ресурсами. На-
копичення досвіду вивчення інформаційних 
ресурсів інтернету визначило необхідність 
розробки інформаційними службами нових 
комунікаційних засобів, таких, як: списки 
сайтів інтернету за окремими медичними га-
лузями, бібліографічні та реферативні довід-
ники, методичні рекомендації щодо прове-
дення пошуку наукової медичної інформації в 
електронних базах даних Medline та ін. Але 
цей досвід має практичну спрямованість і не 
вирішує питань систематизації та оцінки зна-
чущості інформації як нового комунікаційно-
го засобу. Разом з тим, усе зазначене надало 
можливості допомогти користувачам-лікарям 
орієнтуватися в інтернеті та скоротити час на 
пошук необхідної інформації.

Зрозумілим є усвідомлення залежності 
рівня розвитку науки від рівня впроваджен-
ня інформаційно-комунікаційних технологій. 
Говорячи про сучасні моделі наукових кому-
нікацій, звичайно ж, не можна не зважати на 
стрімкий їхній розвиток, що надає унікальні 
можливості в розповсюдженні необхідної ме-
дичної інформації.

Наявність та постійне поширення кола 
міжнародних медичних інформаційних ресур-
сів інтернету свідчить про створення нового 
інформаційно-комунікаційного середовища 
біомедичної спільноти, яка все більше надає 
перевагу саме цьому комунікаційному каналу 
при спілкуванні з колегами перед традицій-
ними можливостями існуючої інформаційно-
бібліотечною сферою. 

Науковці здійснювали спроби певним 
чином систематизувати наявні бібліотечно-

інформаційні ресурси для підвищення профе-
сійного рівня медичних працівників [5, 60].

На наш погляд, основні види інформацій-
но-документаційних засобів біомедичних 
електронних ресурсів можна систематизувати 
таким чином:

1. Електронні інформаційно-аналітичні ма-
теріали: 

– мультимедійні (поєднання різних видів 
ресурсів, наприклад, текст і звук; текст, зобра-
ження, звук; текст і анімація і т. ін.);

– медичні конференції, симпозіуми, ви-
ставки тощо.

2. Веб-сайти:
– медичних видавництв;
– загальномедичних та офіційних служб 

(Всесвітня Організація Охорони здоров’я, 
Американська Медична Асоціація, Медична 
Мережа Міністерства охорони здоров’я Росії 
та ін.);

– медичних асоціацій та інших громад-
ських організацій;

– медичних відділень, клінік та шпиталів 
університетів;

– навчальних і науково-дослідних інсти-
тутів медико-біологічного профілю;

– окремих медичних напрямів (кардіоло-
гія, радіологія, онкологія тощо);

– виробників медичного діагностичного 
устаткування і контрастних засобів;

– інформаційно-правового забезпечення 
медичної галузі тощо.

3. Електронні інформаційні масиви:
– медико-біологічні бази даних; 
– повнотекстові документи (бібліографіч-

ні, реферативні, адресно-довідкові, фактогра-
фічні та ін.); 

– бібліотечні електронні каталоги і бібліо-
графічні покажчики;

– таблиці з розширеними функціями об-
робки даних і демонстрації результатів; 

– малюнки і зображення, цифрові карти і 
картографічна інформація;

– електронні наукові медичні журнали і 
книги з можливостями пошуку та наявністю 
гіперзв’язків;

– електронні архіви діагностичної ін-
формації;

–  радіологічні ресурси за окремими роз-
ділами (ультразвук, радіонуклідна діагности-
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ка, магнітний резонанс, комп’ютерні зобра-
ження в медицині);

– електронні радіологічні музеї;
– електронні навчальні ресурси медичної 

тематики;
4. Електронні бібліотеки, зокрема інте-

гровані веб-платформи як інтелектуальний 
шлюз для доступу до високоякісної, сучасної 
та достовірної медико-біологічної й фармако-
логічної інформації.

5. Комп’ютерні програми, в т. ч. спеціальне 
програмне забезпечення передачі зображень 
й інших даних, наприклад, DICOM (Digital 
Imaging and Communications in Medicine) – 
уніфікований стандарт передачі медичних зо-
бражень, який дозволяє вирішити проблему 
сумісності, передачі й архівації даних, одер-
жаних діагностичними системами. 

Усі ці ресурси, безумовно, потребують 
опанування, оскільки кожен із них має свої 
особливості, структуру, спектр охоплення ін-
формації, програмне забезпечення. Але розви-
ток будь-якої системи, зокрема документацій-
ного забезпечення, потребує змін її складових, 
підсистем і поповнення новими елементами, а 
інколи примушують до створення принципо-
во нових документаційних ресурсів.

Характеризуючи українські медичні ресур-
си інтернету, можна відзначити, що їхня кіль-
кість збільшується з кожним роком. Інформація 
має досить широкий спектр охоплюваних на-
прямів. Велика частина містить інформацію про 
вітчизняних і зарубіжних численних медичних 
установ, що надають різні медичні послуги. 
Найбільш популярним є каталог медичних сай-
тів України – УКРМЕД, створений на початку 
1999 р. з метою збору, впорядкування та пошуку 
медичних сайтів і сторінок, що створюються до 
медицини в українському інтернеті. На початку 
2001 р. реструктуризовано каталог УКРМЕД 
у повноцінну БД – реєстр медичних ресурсів 
УкрНету, де зібрані всі відомі сторінки медичної 
тематики, що стосуються України.

Важливо відзначити, що, не зважаючи на 
наявність великого числа різноманітних зару-
біжних медичних БД, створення вітчизняних 
інформаційних систем є однією з пріоритет-
них і актуальних завдань сьогодення.

Згідно з Концепцією державної політи-
ки інформатизації охорони здоров’я Украї-

ни [6, 115-118], для практичного впровадження 
інформаційних технологій у лікувальний та 
діагностичний процес, медичну науку й осві-
ту створюється відповідна галузева інфра-
структура.

Основою розвиненої інфраструктури ме-
дичної інформатики є створення Національної 
медичної комп’ютерної мережі прямого досту-
пу «УкрМедНет». Проект «УкрМедНет» розро-
блений відповідно до Концепції державної по-
літики інформатизації охорони здоров’я Укра-
їни [4] (затвердженої в червні 1995 p.), Указу 
президента України №186/93 від 31.05.1993 
«Про державну політику інформатизації в 
Україні», Постанови Кабінету Міністрів № 605 
від 31.07.1994 «Проблеми інформатизації». 

2012 р. на виконання доручення Президен-
та України 3 липня 2013 року № 1-1/1759 щодо 
забезпечення впровадження інформаційно-
комунікаційних технологій у всіх сферах сус-
пільного життя, реалізації в Україні Ініціативи 
«Партнерство «Відкритий Уряд» щодо розбудо-
ви електронного урядування та відповідних до-
ручень Уряду НКРЗІ, було розроблено та в уста-
новленому порядку подано на розгляд Кабінету 
Міністрів України «Про внесення змін до Закону 
України «Про Основні засади розвитку інформа-
ційного суспільства України на 2007-2015 роки». 

Крім того, 2012 р. розроблено проект Зако-
ну України «Про внесення змін до законодав-
чих актів у сфері інформатизації України», ме-
тою якого є забезпечення стабільної реалізації 
державної політики в сфері інформатизації.

Необхідність створення електронних ме-
дичних ресурсів обумовлено як технологіч-
ними особливостями національної охорони 
здоров’я, так і мовним бар’єром. Враховуючи 
сучасні тенденції з забезпечення відкритого до-
ступу до медичної інформації, слід розширюва-
ти і вітчизняний інформаційний ринок медич-
ної наукової інформації такими видами послуг, 
як доступ до повних текстів наукових статей 
та інших видань. Сьогодні в Україні тільки до 
окремих видань можна дістати доступ.

Проте, слід зазначити, що, згідно з на-
казом МОЗ України № 294 від 21.06.2005, на 
базі Державної Наукової Медичної Бібліоте-
ки (ДНМБ) почав створюватися вітчизняний 
фонд електронних документів, який включає 
такі основні ресурсні компоненти, як: електрон-

Сучасні інноваційні засоби інтернету...
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ні версії книг, періодичних видань та електро-
нний каталог. При цьому всі медичні установи 
та виші повинні надавати у ДНМБ електронні 
версії своїх періодичних видань та електронні 
версії матеріалів наукових заходів, які проведе-
но згідно з Реєстром з’їздів, конгресів, симпозі-
умів та науково-практичних конференцій.

І все ж в Україні залишаються невиріше-
ними багато питань, пов’язаних зі створен-
ням єдиного інформаційного медичного про-
стору, зокрема електронного, що потребують 
свого рішення.
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Сучасний етап розвитку медіагалузі ха-
рактеризується такими основними процеса-
ми, як: глобалізація, демасифікація, концен-
трація, дигіталізація та конвергенція. Чи не 
найголовнішу роль у цьому відіграє розвиток 
інформаційних технологій і, зокрема, інтер-
нетмережі.

Нові інформаційно-комунікаційні техно-
логії спричинили революційні зміни у сфері ме-
діа, хоча безпрецедентні можливості, які вони 
відкривають перед людством, тільки почина-
ють використовуватися. Інтернет та пов’язані з 
ним нові види медіасервісів на сьогодні є най-
більш перспективною технологічною платфор-
мою для подальшого розвитку інфраструктур 
масової інформації та комунікації – як на гло-
бальному, так і на локальному рівнях. Уже сьо-
годні всесвітня мережа є інтегральною складо-
вою більшості аспектів людського життя.

Причиною такого стрімкого розвитку тех-
нології стало таке явище, як дигіталізація – тоб-
то переведення інформації в цифровий формат.

Актуальність теми дослідження визна-
чається ситуацією, яка склалася на сьогодні у 
медіагалузі та характеризується тим, що су-
часність людства ознаменована настільки по-
тужним технологічним прискоренням, під час 
якого кожне дослідження про «нові медіа» стає 
застарілим уже з початку його виходу в світ. Це 
викликано постійною тенденцією до оновлен-
ня зазначеної сфери. Саме тому процес дигіта-
лізації потребує глибокого наукового аналізу.

Дигіталізація як невід’ємний елемент роз-
витку медіагалузі постійно перебуває в полі 
зору як вітчизняних, так і зарубіжних дос-
лідників. Серед них відзначимо Е. Тоффлера, 
М. Маклюена, Н. Негропонте, Б. Варніка, Дж. Пав-
лика, М. Пагані, Х. Мензіс, Е. Вартанову, І. Ма-
лишевського.

Як відомо, історія медіа налічує п’ять 
епох різної тривалості: усне мовлення – пи-
семність – книга – мас-медіа – дигіталізація. 
Доісторичний період – це усне мовлення і по-
ступовий розвиток його риторичної техніки. 
Першою віхою в історії медіа став винахід 
письма, тоді ж пролунав перший голос медіа-
критики – голос Платона. Згодом писемність 
вилилася у форму книги. Проте лише дру-
кована книга «галактики Гуттенберга» стала 
другою віхою в історії медіа. Ера мас-медіа 

почалася, власне, вже з друкованої книги, але 
сьогодні, говорячи про мас-медіа, зазвичай, 
мають на увазі газети, журнали, радіо і, насам-
перед, телебачення. Проте, для людства вони 
вже не «нові медіа», оскільки між мас-медіа та 
сучасністю лежить третя велика подія – дигі-
талізація. За своїм культурно-історичним зна-
ченням винахід комп’ютера можна порівняти 
лише з винаходом друкарського верстата. За 
останні роки спостерігається зміщення інтересу 
від переробки інформації до комунікації – за 
дигіталізацією йде «омережевлення» [2].

Зазначені епохи історії медіа мають не 
тільки різну тривалість, але й різною чіткістю 
виражені та різною глибиною досліджені. Про 
розвиток письма, про техніку друкарства, істо-
рію мас-медіа та дигітальну культурну револю-
цію, на сьогодні, відомо дійсно чимало. Проте, 
остання епоха, час дигіталізації, як зазначалося 
вище, все ще потребує дослідження.

Ключовим при цьому є поняття соціальні 
мережі. Виходячи з цього, наше суспільство 
можна уявити у вигляді мережі зв’язків, які 
вільно обираються. Його характерними озна-
ками є мережевий індивідуалізм та прогре-
суюча приватизація спілкування. Дигітальна 
культура полягає, передусім, у підтримці са-
мої мережі, тобто пропозиції можливостей 
відносин та з’єднань.

Як свідчить суспільно-історична практи-
ка, наприкінці XX ст. соціальна значущість 
релевантної інформації різко посилилася. До 
цього призвели такі причини.

По-перше, внаслідок ускладнення сус-
пільної поведінки збільшуються інформаційні 
потреби людей. Інформація перетворюється на 
масовий продукт. Зростаючу потребу в інфор-
мації починають відчувати не тільки керівники, 
але й мільйони пересічних громадян. Це, пе-
редусім, пов’язано з децентралізацією (підви-
щенням ступеня свободи індивідів, соціальних 
груп та прошарків) сучасного суспільства, під 
час якої важливі рішення про свою поведінку 
індивіди та їхні організації ухвалюють само-
стійно, незалежно від центральної влади.

По-друге, інформація стає не просто пові-
домленням, яке має певний зміст, а й економіч-
ною категорією. Вона отримує ринкову цінність 
і перестає бути безкоштовним товаром. Виникає 
інформаційний ринок, на якому інформація про-
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дається та купується, а операції з інформацією 
приносять прибутки та збитки. Зростають ін-
вестиції в інформацію з метою отримання нової 
інформації, створення різного роду інновацій 
для отримання додаткового прибутку, а також 
для впливу на поведінку людей.

По-третє, прибуток від продажу та купівлі 
інформації не усереднюється, оскільки інфор-
маційний ринок не підпорядкований законам 
досконалої конкуренції. Справді, досконала 
конкуренція, при якій продавці та покупці не 
контролюють ціну, а одержаний прибуток усе-
реднюється, реалізується за наявності трьох 
умов: 1) якісної однорідності функціонально 
близьких товарів і послуг; 2) незначної частки 
кожного продавця та покупця в сукупному об-
сязі угод; 3) інформаційної рівності всіх про-
давців та покупців (повної доступності та без-
оплатності всієї релевантної інформації, яка 
повністю виражається у цінах).

Якщо хоча б одна з цих умов не викону-
ється, виникає недосконала конкуренція, яка 
призводить до часткового контролю над ці-
ною, до тимчасової монополії та можливості 
отримання надприбутків [3].

Таким чином, інформація стала тим основ-
ним елементом, на якому ґрунтується сучасне 
суспільство. При цьому медіагалузь набула 
ознак транслятора процесів, що відбуваються 
в суспільстві, оскільки її основним товаром є 
інформація.

Перехід від економіки, заснованої на фі-
зичній праці, до суспільства, в якому тон за-
дають інтелектуали, продуценти інформації 
та знань, спричинив докорінну зміну засобів 
масової інформації. Американський філософ, 
соціолог та футуролог Е. Тоффлер, один із ав-
торів концепції постіндустріального суспіль-
ства, на відміну від своїх попередників, виді-
лив шість ключових відмінностей засобів ма-
сової інформації кінця XX – початку XXI ст. 
На його думку, до основних тенденцій розви-
тку сучасних мас-медіа належать такі: інтер-
активність, мобільність, зворотність, можли-
вості та взаємозв’язки, повсюдність і глобалі-
зація [4]. Зважаючи на важливість означених 
тенденцій, розглянемо їх більш детально.

1. Інтерактивність. Традиційні засоби 
масової інформації «другої хвилі» – радіо, те-
лебачення, преса – спілкуються зі своєю ауди-

торією в односторонньому порядку. Ж. Бодрійяр 
називав їх «антикомунікативними» за своєю 
суттю. «Нові медіа», навпаки, налаштовані на 
діалог. Проте, справжня інтерактивність роз-
почалася з технології Web 2.0. Сутність цієї 
концепції всесвітньої мережі полягає в тому, 
що користувачі, об’єднавшись у співтовари-
ства, обмінюються між собою новинами і кон-
тентом. «Друга версія» інтернету призвела до 
розквіту блогів та соціальних мереж.

2. Мобільність. За даними аналітиків 
компанії Gartner, у найближчі три роки роз-
виток комп’ютерної індустрії буде головним 
чином стимулюватися продажами мобільних 
пристроїв. Ідеться переважно про бюджетні 
ноутбуки та планшетні пристрої із сенсорни-
ми екранами. Усе більше людей у недалекому 
майбутньому отримуватимуть абсолютно всю 
інформацію за допомогою таких гаджетів [5].

3. Зворотність. Е. Тоффлер розуміє під 
цим «здатність передавати інформацію від 
одного засобу масової інформації до іншого» 
(наприклад, перетворення аудіоінформації 
в текстову форму). За термінологією фахів-
ців з комунікації йдеться про дві тенденції: 
конвергенцію медіа та мультимедійність. 
Конвергенція – це злиття різних медіа на од-
ній технологічній платформі. Веб-ресурс – це 
конвергентний засіб масової інформації, який 
об’єднує текст, відео, аудіо та інші види кон-
тенту. Зазначене стало можливим завдяки ди-
гіталізації контенту, або переведення його до 
цифрового формату. І кіноплівку, і магнітну 
стрічку, і газетні шпальти можна перевести 
до послідовності одиниць і нулів, зрозумілих 
комп’ютеру.

М. Гілберт і П. Лопес з Університету 
Південної Каліфорнії підрахували, що по-
справжньому цифрова ера людства розпо-
чалася з 2002 р., коли в «цифрі» стало збе-
рігатися більше даних, ніж в аналоговому 
форматі. Якщо 2000 р. 75% всіх даних були 
аналоговими, то 2007 р. 94% контенту стало 
цифровим. Очікується, що розміри нашого 
«цифрового всесвіту» будуть подвоюватися 
кожні 18 місяців.

Як наслідок, мас-медіа стали мультиме-
дійними – і від журналістів вимагається бути 
універсалами. Адже коли ми говоримо про 
«універсальну журналістику», то все частіше 
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маємо на увазі здатність працівника медіа пи-
сати тексти, робити фото, знімати відео, умін-
ня створювати  ash-додатки та аудіоролики. 
Конвергенція торкнулася й контенту: з’явилися 
«гібридні жанри» та нові форми медіа – ін-
тернетрадіо, інтерактивне ТБ, зростає попу-
лярність електронних газет для планшетних 
комп’ютерів. Наприклад, амбітний проект The 
Daily для Apple Ipad – 100 сторінок оригіналь-
ного контенту в цифровому втіленні.

4. Можливості та взаємозв’язки. Завдяки 
узгодженості розробників, з’явилися такі стан-
дарти, як CD, Bluetooth (бездротова передача 
даних, яка дає можливість не тільки обмінюва-
тися інформацією, але й керувати технікою, в 
т. ч. й побутовою) тощо. А стандарт USB – пе-
редача одночасно даних і живлення для пери-
ферійних пристроїв – став не лише технологіч-
ним феноменом (створений 1994 р., стандарт 
успішно розвивається: нещодавно з’явилася 
версія 3.0), а й явищем кіберкультури, спрово-
кувавши появу цілої низки USB-гаджетів – від 
ламп, вентиляторів, до акваріумів, холодиль-
ників і просто естетичних  ash-накопичувачів 
у вигляді, наприклад, шматочків дерева.

5. Повсюдність. «Під цим терміном, – 
пише Е. Тоффлер, – ми маємо на увазі систе-
матичне поширення нових засобів масової ін-
формації по всьому світу і у всіх економічних 
прошарках суспільства» [4]. Запорука політич-
ної стабільності суспільства – у здатності по-
долати «інформаційний розрив» між тими, хто 
має доступ до новітніх комунікаційних техно-
логій, і тими, хто перебуває в «інформаційному 
вакуумі», які свого роду є маргіналами. Проте, 
телефон і факс перестають із часом бути доро-
гими іграшками і приходять до кожного дому, 
тому що цього вимагає логіка розвитку інфор-
маційного суспільства, – вважає науковець.

6. Глобалізація. За чотири хвилини компанія-
фетиш Apple подешевшала на $9,9 млрд – кожна 
акція комп’ютерного гіганта впала в ціні на 
$10 після чуток про те, що легендарний глава 
Apple С. Джобс потрапив до лікарні з серйоз-
ними проблемами зі здоров’ям. Е. Тоффлер 
пише про схожі інформаційні «сплески», які 
стали можливими завдяки виходу медіасисте-
ми на світовий рівень: «Будь-яка зміна в кур-
сі американських векселів або відносини єни 
до німецької марки стає миттєво відомою в 

усьому світі; аналогічним чином наступного 
ранку після великих змагань у Лос-Анджелесі 
молодь, яка живе в Хошиміні, обговорює, хто 
вийшов із них переможцем. Духовні кордони 
держави стали настільки ж проникливими, як 
і фінансові» [4].

Ретельно проаналізований Ж. Бодрийяром 
феномен війни в Перській затоці, яка стала ме-
дійним феноменом завдяки прямим включен-
ням CNN, емоційна залученість до всесвітніх 
катастроф (землетрус у Новій Зеландії та Гаїті, 
повені в Австралії тощо), всесвітній резонанс 
від висвітлення в соціальних мережах виборів в 
Ірані – все це свідчить, що мас-медіа породжу-
ють «ефект метелика». Мухамед аль Яхья, жур-
наліст телеканалу «Аль-Хуррем», упевнений, 
що «соціальні мережі відіграли ключову роль 
у революціях у Тунісі та Єгипті. Невдоволення 
в цих країнах наростало давно, проте соціальна 
мережа Facebook дозволила масам зібрати де-
монстрації проти непопулярного режиму» [10]. 
Подібне спостерігається й у сучасній Україні.

Таким чином, дигіталізація, яка є клю-
човим елементом такої тенденції, як «зворот-
ність мас-медіа», виділеної Е. Тоффлером, 
відіграє, на сьогодні, вагому роль у розвитку 
медіагалузі.

Ще одна праця Е. Тоффлера – «Третя 
хвиля» – пояснює сам процес розвитку дигі-
талізації. Наприклад, раніше, «в епоху «другої 
хвилі» засоби масової інформації захоплюва-
ли все більшу і більшу владу. Зараз же відбу-
ваються разючі зміни. Коли подібно до грози 
нагрянула «третя хвиля», ніхто не очікував, 
що засоби масової інформації замість того, 
щоб розправити крила, будуть вимушені поді-
литися своїм впливом» [6].

Сучасні процеси розвитку цивілізації, ві-
дображенням і посиленням яких є засоби масо-
вої інформації, провокують величезний стри-
бок обсягу інформації, якою ми обмінюємося 
один з одним. І це зростання пояснює, чому ми 
стаємо інформаційним суспільством.

Чим більш різноманітною є цивілізація, 
чим більш диференційована її технологія, її 
енергетичні форми, тим більше інформації 
повинно проходити між складовими її части-
нами, щоб мати можливість поєднати їх воє-
дино, особливо перед настанням глобальних 
змін. Певна організація, наприклад, повинна 

Дигіталізація як одна з тенденцій розвитку медіагалузі
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вміти передбачати (більш-менш точно), як на 
ці зміни відреагують інші організації, якщо 
вона хоче відповідати цим змінам. Те саме сто-
сується й індивідів. Чим більше ми уніформо-
вані, тим менше нам потрібно знати один про 
одного, щоб передбачати поведінку окремого 
індивіда. Але в міру того, як люди навколо нас 
стають все більш індивідуалізованими і дема-
сифікованими, ми все більше потребуємо ін-
формації – сигналів і ключів для того, щоб пе-
редбачати, хоча б у загальних рисах, як вони 
збираються вчиняти стосовно нас. І якщо ми 
не зможемо робити ці прогнози, то не зуміємо 
працювати або навіть жити разом.

Врешті-решт, індивіди та організації по-
стійно прагнуть отримати більше інформації, і 
у всій системі пульсують зростаючі потоки да-
них. Форсуючи збільшення обсягу інформації, 
необхідної для існування соціальної системи, 
і збільшивши швидкість обміну нею, «третя 
хвиля» розгойдала структуру зношеної, пере-
вантаженої інфосфери «другої хвилі» і ство-
рює нову структуру, здатну замінити її [6].

Саме дигіталізація стала цим об’єдную-
чим елементом, який уніфікував раніше існу-
ючу розрізнену інформацію.

Тобто, запорукою такого рішучого кро-
ку вперед у цивілізаційному розвитку став 
комп’ютер. Комп’ютери як поєднання елек-
тронної пам’яті з програмами, які повідомля-
ють машині, яким чином обробляти накопи-
чені дані, ще на початку 50-х рр. минулого 
століття були таким собі науковим курйозом. 
Проте, вже у 1955-1965 рр., протягом цьо-
го десятиліття, коли «третя хвиля» почала 
свій підйом у Сполучених Штатах Америки, 
вони стали поступово просочуватися до ді-
лової сфери. Спочатку це були автономні 
пристрої з обмеженими можливостями, які 
використовувалися головним чином при фі-
нансових розрахунках. Згодом машини, які 
наділені величезними можливостями, почали 

запроваджуватися на командних висотах для 
розв’язання різноманітних завдань. За сло-
вами Х. Поппеля, першого віце-президента 
компанії Booz Alien & Hamilton (консультації 
з питань управління), у 1965-1977 рр. людство 
перебувало в «ері великої центральної ЕОМ.., 
яка уособлює собою останнє слово технічної 
думки. Це головне досягнення століття ма-
шин – великий суперкомп’ютер – перебував 
у бомбосховищі на глибині сотень футів під 
центром... у стерильному середовищі... керо-
ваний групою супертехнократів» [6].

Ці централізовані гіганти настільки 
вражали уяву людей, що незабаром стали 
невід’ємною частиною соціальної міфології. 
Кінорежисери, карикатуристи і фантасти ви-
користовували їх як символ майбутнього, шаб-
лонно зображуючи комп’ютер якимось усемо-
гутнім розумом – найважливішим осередком 
надлюдського інтелекту.

Проте, у 70-х рр. минулого століття дій-
сність випередила фантазію, залишивши по-
заду застарілі уявлення. У міру того, як стрім-
ко зменшувалися розміри, наростала ємність 
пам’яті, а вартість падала, всюди стали поши-
рюватися маленькі, дешеві, але потужні міні-
ЕОМ. «Мізки» комп’ютера вже більше не зо-
середжувалися в одній-єдиній точці, – вони 
стали «розподілятися» [6].

Від тих пір відбулася значна інформати-
зація суспільства, яка розглядається не тільки 
як технічний, а й соціальний процес.

Таким чином, проаналізувавши вищеза-
значене, можна дійти висновку, що під впли-
вом нових інформаційних технологій відбули-
ся і відбуваються значні зміни в галузі масо-
вих комунікацій. Ці зміни докорінним чином 
впливають на трансформацію сучасних мас-
медіа. Одним з основних процесів, що лежать 
в основі модифікації сучасної системи засобів 
масової інформації, є процес дигіталізації.
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Досвід передових країн світу показує, що 
в сучасному інформаційному суспільстві сис-
тема інформаційно-аналітичного забезпечен-
ня органів державної влади набуває все біль-
шого значення. У кожній країні функціонує 
безліч громадських чи державних установ, які 
спеціалізуються на аналітиці інформаційних 
потоків і стратегічному плануванні та про-
гнозуванні. Інститут президентства як один із 

найважливіших державних і політичних орга-
нів також потребує постійної інформаційно-
аналітичної підтримки з боку подібних інсти-
туцій.

Приватні інформаційно-аналітичні агент-
ства з’явилися ще на початку ХХ ст. у США, 
але зростання їхнього впливу та збільшення 
кількості по всьому світу припало на початок 
50-х рр. На сьогодні нараховується більше 

Матеріали  аналітичних організацій...
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6 500 приватних та державних аналітичних 
інституцій по всьому світі, але найбільше у 
США – 1 823 [9]. Ці установи або т.зв. «моз-
кові центри» мають свої специфічні (вузько-
спрямовані або універсальні) напрями до-
сліджень, враховуючи потреби замовників та 
завдання, які стоять перед вищими державни-
ми органами. За період своєї діяльності вони 
накопичують значний масив документальних 
ресурсів, який при формуванні в електронні 
бази даних дають можливість підвищити опе-
ративність виконання замовлень і представля-
ють важливу джерельну базу для дослідників. 
На жаль, доступ до цих ресурсів мають лише 
співробітники даних установ, але результати 
досліджень часто вводяться в інформаційний 
простір шляхом публікації в спеціалізованих 
періодичних виданнях або представлені на 
власних інтернетсторінках організацій.

У даній статті інформаційно-аналітичні 
установи різних країн, що займаються дослід-
женням проблематики інституту президент-
ства, розглядаються з точки зору введення 
ними в інформаційний простір документаль-
них ресурсів та збереження інформаційних 
матеріалів про інститут президентства з мож-
ливістю доступу до них для дослідників. 

Аналітичні організації давно стали об’єк-
том історіографічних досліджень. Дослідники 
розглядали їхню роль у забезпеченні держав-
ної політики та вплив на політичних діячів [1; 
3; 4; 8], результати діяльності провідних співро-
бітників [5], а також як окремо взяті установи 
(історія, спеціалізація та вплив на суспільні 
процеси) [13]. Але організації з дослідження 
проблематики інституту президентства недо-
статньо повно висвітлені у вітчизняній та за-
рубіжній історіографії, зокрема щодо доступу 
до інформаційних ресурсів, напрацьованих за 
роки діяльності цих інституцій.

Діяльність «мозкових центрів» спрямо-
вана на дослідження суспільно-політичних і 
соціально-економічних процесів у країні та 
світі, впливу на них глобалізації, а також на 
пошук оптимальних шляхів вирішення вну-
трішніх і зовнішніх проблем, які дозволять 
вищій державній владі побудувати ефективну 
державну політику, а суспільству її підтрима-
ти. Ці інституції засновуються як державними 
органами, так і політичними партіями, при-

ватними структурами, громадськими органі-
заціями. Головні результати функціонування 
аналітичних агентств оформлюються у вигля-
ді монографічних досліджень, звітів, аналі-
тичних записок, інформаційних повідомлень, 
а також обговорюються на конференціях, се-
мінарах, брифінгах та під час наукових дис-
кусій на сторінках періодичних видань.

Установи, які займаються інформаційно-
аналітичним забезпеченням вищих органів 
влади та створенням дискусійних майданчи-
ків для вироблення найоптимальніших рішень 
у вирішенні актуальних державних проблем 
у різних країнах, мають свої особливості. У 
країнах зі слабким розвитком громадянського 
суспільства та демократичних інституцій, жор-
сткою централізацією державної влади, про-
відну роль у інформаційно-аналітичному за-
безпеченні органів державної влади відіграють 
державні установи. А в тих країнах, де сильне 
громадянське суспільство, уряд та президент 
ідуть на залучення приватних чи громадських 
установ для інформаційно-аналітичного забез-
печення. Яскравим прикладом таких організа-
цій є дослідницькі центри в США. 

У цій країні установи, що займаються до-
слідженням функціонування та розвитку ін-
ституту президентства, можна поділити на три 
групи: незалежні громадські, університетські 
та державні організації. За кількістю універси-
тетські переважають, тому що в США універси-
тетська наука активно розвивається. Необхідно 
відмітити, що в США велика кількість громад-
ських організацій та університетських кафедр, 
які займаються дослідженням інституту пре-
зидентства, але небагато з них мають загально-
американське визнання та доводять свої наукові 
результати до органів державної влади.

Одна з найбільших і найвпливовіших ана-
літичних громадських організацій у США – 
Фонд «Спадщина» – The Heritage Foundation 
(http://www.heritage.org), яка всі свої дослід-
ницькі й аналітичні роботи поширює серед 
вищої державної влади. Мета створення фун-
дації, визначена її засновниками, – побудова 
статистичної моделі суспільства і забезпечен-
ня доступу до неї широкої громадськості [2].

Фонд заснований 1973 р. і є не лише дослід-
ницькою організацією, а й навчальним закладом. 
На сьогодні він відомий не лише у США, а і по 
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всьому світу. За даними рейтингу світових «моз-
кових центрів», складеного Пенсільванським 
університетом 2012 р., «Спадщина» посідає 18-е 
місце у світі та 1-е – за використанням інтернет-
джерел і соціальних медіа [9].

Ця організація відома тим, що готує для 
новообраних президентів США аналітичні 
праці щодо детального обґрунтування комп-
лексу заходів для застосування в усіх сфе-
рах діяльності Адміністрації президента. 
Наприклад, «Мандат на лідерство» (20 то-
мів) та «Мандат на лідерство-2» для прези-
дента США Р. Рейгана, а також «Пріоритети 
для президента» (376 стор.) для президента 
США Дж. Буша-молодшого. Завдяки приват-
ному фінансуванню та управлінню на прин-
ципах громадського суспільства науково-
дослідними роботами, у Фонді забезпечуєть-
ся об’єктивність досліджень і незалежність 
оцінок. Будучи найбільшою громадською ор-
ганізацією науково-дослідного спрямування у 
США, Фонд складається з 14 установ, серед 
яких Центр азіатських досліджень, Центр ана-
лізу даних, Центр ЗМІ та публічної політики, 
Центр політичних інновацій, Центр свободи 
імені Маргарет Тетчер та ін.

Крім того, Фонд видає електронний жур-
нал «The insider» (http://www.insideronline.org), 
результати наукових досліджень та інформа-
ційні буклети. На сайті організації публікують-
ся інформаційні ресурси, які включають у себе 
результати наукових досліджень співробітників 
Фонду. Ці ресурси згруповані за групами: звіти, 
інформаційні буклети, тексти лекцій, які були 
прочитані видатними політиками чи експерта-
ми всього світу в самому Фонді «Спадщина», 
а також їхні коментарі з актуальних питань, 
мультимедійні матеріали. Фонд має свій блог 
(http://blog.heritage.org), на якому проводиться 
дискусія між експертами стосовно актуальних 
американських чи світових подій. 

У Нью-Йорку діє Центр із досліджен-
ня інституту президентства та Конгресу – 
The Center for the Study of the Presidency and 
Congress (CSPС) (http://www.thepresidency.
org), заснований 1965 р. як неприбуткова ор-
ганізація з метою сприяння президенту та 
парламенту, збереження історичної пам’яті 
інституту президентства, вироблення страте-
гічних пріоритетів розвитку державної полі-

тики та виховування нових політичних лідерів 
Америки. До вирішення зазначених питань 
Центр залучає відомих експертів, політиків та 
державних службовців. CSPС також організо-
вує стажування для студентів та аспірантів з 
провідних університетів США для ознайом-
лення з основами публічної політики, взаємо-
відносин президента та парламенту, впливу на 
політику президента ЗМІ та громадської думи. 
Крім того, CSPС щоквартально видає спеці-
алізоване видання «The Presidential Studies 
Quaterly», присвячене дослідженню інституту 
президентства у США. Тут публікуються та-
кож матеріали, присвячені як методологічним 
питанням, так і аналізу практичних проблем 
президентства в інших країнах. На жаль, від-
критого доступу до матеріалів цього журна-
лу немає, але на сайті Центру публікуються 
аналітичні доповіді з актуальних питань (на-
приклад, «Америка у багатополярному світі: 
регіональні робочі групи» та ін.). Крім того, 
співробітники Центру ведуть блог, в якому 
триває дискусія з проблем, що стоять перед 
президентом та парламентом (наприклад, на 
останніх обговореннях порушувалися питан-
ня вдосконалення взаємовідносин між США 
та Африканським континентом) [10].

Як було зазначено вище, значна частина 
досліджень присвячена функціонуванню ін-
ституту президентства в США та проводиться 
в університетах. Відзначимо провідні органі-
зації, які не лише мають авторитет серед до-
слідників, а й вводять у інформаційний про-
стір науково-інформаційні матеріали із зазна-
ченої проблематики.

Одна з провідних організацій з досліджен-
ня документальної спадщини інституту прези-
дентства в США – Міллер-центр. Він створений 
1975 р. на базі Університету Вірджинії та замис-
лювався фундаторами як позапартійна устано-
ва, що надаватиме допомогу вищій державній 
владі у підвищенні ефективності державного 
управління. На сьогодні установа має у своєму 
розпорядженні фонд близько $50 млн. Про важ-
ливість агенції свідчить той факт, що президен-
ти США особисто звертаються до неї. 

Наукові дослідження та діяльність спів-
робітників інституту спрямовані у таких на-
прямках: дослідження інституту президент-
ства, вироблення методологічних засад до-

Матеріали  аналітичних організацій...
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слідження державної політики, введення у 
суспільний та науковий обіг документальних 
ресурсів з проблематики інституту президент-
ства з метою заохочення та активізації грома-
дянського суспільства, а також сприяння ро-
боті двопартійної комісії, яка виробляє спільні 
рекомендації для президента та парламенту 
стосовно актуальних подій. За часи існуван-
ня Центру, його співробітники підготували 
більше 300 праць, дві з яких були нагороджені 
премією Бенкрофта (за досягнення у галузі іс-
торії США).

На веб-сайті установи (http://millercenter.
org) представлені не лише історичні відомості 
та фактологічна інформація про президентів 
США, а й багатий архівний матеріал (аудіо- та 
відеовиступи президентів США). 

У 80-х рр. ХХ ст. Центр перехопив ініціа-
тиву від президентських бібліотек США в ре-
алізації проектів усної історії президентства 
США, при цьому сформувавши найбільший 
архів аудіовізуальних та стенографічних ма-
теріалів. Очолює проект усної історії Міллер-
центру проф. Рассел Л. Райлі. Цей інститут 
розробив новий підхід у реалізації збору ма-
теріалів усної історії. Приміром, інтерв’ю 
проводиться групою вчених упродовж кількох 
днів і охоплює великий спектр ключових осіб 
президентської адміністрації та політичних 
подій [12]. Крім того, Центр ініціює дослід-
ження окремих політичних подій, які стосу-
ються президентської політики (наприклад, 
круглий стіл «Фолклендські війни в усній іс-
торії»). Після розшифровки записів стеногра-
ми зберігаються у відповідній президентській 
бібліотеці і в бібліотеці Міллер-центру. 

Хауенштайн Центр президентських до-
сліджень (Hauenstein Center for Presidential 
Studies) (http://hauensteincenter.org) був ство-
рений на базі Гранд Валей державного універ-
ситету 2001 р. з ініціативи колишнього рад-
ника президента та керівника розвідки пол-
ковника Ральфа Хауенштайна. 2003 р. Центр 
очолив У. Глівс, який вивів центр на міжна-
родну арену шляхом організації міжнарод-
них веб-дебатів за участі до 3 500 глядачів з 
одночасною трансляцією в YouTube. За його 
керівництва Центр став засновником більше 
130 державних проектів, у т. ч. трьох націо-
нальних конференцій. У. Глівс ініціював ство-

рення Академії лідерства для виховування 
майбутніх лідерів країни серед американської 
молоді. На базі цієї Академії відбуваються зу-
стрічі студентів та молоді з місцевими лідера-
ми, які готові поділитися досвідом та своїми 
думками на майбутнє. Ці заходи відвідали чо-
тири президенти США та їхні «перші леді», 
два віце-президенти, чотири держсекретарі та 
шість губернаторів. Крім того, використову-
ючи сучасні інформаційні технології, У. Глівс 
розширив коло комунікаційних каналів як із 
дослідниками, так і з користувачами. Він за-
початкував проект «Ask Gleaves» (запитайте 
Глівса) – перший блог у США, присвячений 
дослідженням інституту президентства, блог 
на сайті «Britannica» (http://www.britannica.
com/blogs/author/hcenter) та завів сторінки 
у соцмережах (https://www.facebook.com/
hauensteingvsu).

Центр президентських та парламентсь-
ких досліджень Школи публічної політики 
Американського університету у Вашингтоні 
(http://www.american.edu/spa/ccps/index.cfm) 
заснований 1979 р. Об’єктами досліджен-
ня співробітників Центру є взаємовідноси-
ни президента та парламенту, лобіювання 
приватних інтересів поза межами виконав-
чої влади та президентські виборчі кампанії. 
Результати наукових дискусій та розвідок 
учені Центру публікують на сторінках про-
відних фахових видань та у вигляді моногра-
фій. Наприклад, за останні роки вийшли праці 
проф. К. Нельсона «Грант-парк: демократиза-
ція президентських виборів 1968-2008» (2012), 
директора Центру Д. Тербера «Обама на поса-
ді» (2011), «Боротьба за владу: взаємовідноси-
ни президента та Конгресу» (2009), «Виборчі 
кампанії. Американський стиль» (2009) тощо. 
Центр проводить цикл лекцій і навчальних се-
мінарів у вихідні дні для студентів та молодих 
політиків. Наприклад, восени 2013 р. відбу-
лися такі лекції: «Використання інтернету в 
інформаційно-пропагандистських кампані-
ях», «Управління інформаційно-пропагандист-
ськими кампаніями», «Етика та лобіювання», 
«Виборче поле» та ін.

Центр Пітера Калікофа з дослідження 
президентства США Університету Хофстра 
(http://www.hofstra.edu/academics/colleges/
hclas/prssty/index.html) – одна з молодих уста-
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нов (створена 2006 р.), але яка зарекомендувала 
себе як достойний конкурент впливовим ана-
літичним інституціям. Співробітники Центру 
були активними учасниками громадського об-
говорення під час президентської виборчої 
кампанії 2008-2009 рр. Крім того, Центр Пітера 
Калікофа організував 11 конференцій з дослі-
дження діяльності кожного президента США, 
починаючи з Франкліна Рузвельта до Білла 
Клінтона. У роботі цих заходів взяли участь чо-
тири колишніх президенти США – Джеральд 
Форд, Джиммі Картер, Джордж Буш-старший 
та Білл Клінтон. На сайті є відео з їхніми про-
мовами. Крім проведення щорічних конферен-
цій, Центр сприяє науковим дослідженням, 
пов’язаним з американським президентством, 
та фінансує серію лекцій видатних учених і по-
літиків із зазначеної проблематики.

Необхідно відмітити, що в інформаційно-
аналітичному забезпеченні інституту прези-
дентства у зовнішньополітичних відносинах 
велику роль відіграють розвідувальні служби. 
Наприклад, за спогадами керівника Централь-
ної розвідки США А. Даллеса, однією з при-
чин створення ЦРУ в США була необхідність 
координації розвідувальної інформації та її 
оперативний аналіз для забезпечення вищих 
керівників держави [6; 7]. Від самого початку 
ЦРУ розпочала підготовку щоденних та щоне-
дільних бюлетенів, в яких проводилась оцінка 
світових подій на основі моніторингу інформа-
ційних повідомлень з усього світу.

Необхідно згадати й провідний дослід-
ницький інститут з проблематики інституту 
президентства у Мексиці – Центр Вісенте 
Фокса (http://centrofox.org.mx), який розпочав 
свою роботу 2007 р. Цей Центр поєднав у собі 
всі види організацій, що займаються докумен-
тальною спадщиною – це бібліотека, музей 
та науково-дослідний інститут. Бібліотека та 
музей наділені меморіальними функціями з 
метою формування інформаційних ресурсів 
(книги, періодичні видання, аудіо-, відеомате-
ріали), які висвітлюють передвиборчу кампа-
нію та діяльність на посту глави держави пре-
зидента Мексики 2000-2006 рр. В. Фокса [11]. 
Водночас науково-дослідний інститут займа-
ється дослідженням державного управління, 
проведенням науково-практичних конферен-
цій та виробленням рекомендацій з підвищен-

ня ефективності діяльності президентської 
влади в країні.

На терені СНД, у країнах якого сильні пози-
ції президентства, інформаційно-аналітичним 
забезпеченням органів державної влади, зокре-
ма інституту президентства, займаються дер-
жавні науково-дослідні установи. 

Інформативно насичений веб-портал 
Російського інституту стратегічних досліджень 
(http://www.riss.ru), який займається інформа-
ційним забезпеченням не лише президента 
та його служб, а й апарату уряду, парламен-
ту та інших органів вищої державної влади. 
Цікаво, що серед завдань Інституту, крім ана-
лізу та прогнозування політичних і соціально-
економічних процесів на глобальному та регі-
ональному рівнях, забезпечення національної 
безпеки, розгляду шляхів врегулювання кри-
зових ситуацій тощо, є й протидія фальсифі-
каціям історії на пострадянському просторі. 
Інститут у своєму складі має 6 дослідницьких 
Центрів та філіали як у Росії, так і за кордоном. 
У світовий інформаційний простір вводять-
ся матеріали досліджень у вигляді аналітич-
них довідок, які охоплюють усі найважливіші 
соціально-політичні та економічні питання 
РФ та країн світу, а також шляхом публікації 
електронної повнотекстової версії наукового 
журналу «Проблеми національної стратегії», в 
яких, крім зазначених проблем, порушуються 
питання зовнішніх ризиків та загроз.

Інформаційно-аналітичний центр при 
Адміністрації президента Республіки Білорусь 
(http://iac.gov.by) створений 2006 р. як провідна 
державна науково-дослідна установа в галузі 
інформаційно-аналітичного забезпечення пре-
зидента та його адміністрації зі стратегічних 
напрямків усіх галузей розвитку суспільства. 
Центр був сформований на базі Інституту 
соціально-політичних досліджень при Адмі-
ністрації президента та продовжив його робо-
ту. Результати роботи Центру, представлені на 
його веб-сторінці, являють собою матеріали, 
присвячені щоденній роботі президента (огля-
ди (двічі на місяць)) та щорічному зверненню 
до білоруського народу та Національних Збо-
рів. Крім того, співробітники Центру прово-
дять і щомісячні соціологічні опитування з 
різноманітної тематики щодо актуальних по-
дій державної політики.

Матеріали  аналітичних організацій...
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Казахський інститут стратегічних дослід-
жень при Президентові Республіки Казах-
стан (КИСИ) (http://www.kisi.kz) – державна 
науково-дослідна установа, головним завдан-
ням якої є науково-аналітичне забезпечен-
ня діяльності глави держави й Адміністрації 
Президента Казахстану. Інститут проводить 
фундаментальні дослідження зі стратегічних 
проблем зовнішньої та внутрішньої політики, 
соціально-економічного розвитку Казахстану, 
готує матеріали прогнозно-аналітичного ха-
рактеру для керівництва країни. Реалізовуючи 
дані завдання, співробітники інституту про-
водять моніторинг внутрішньополітичного та 
соціально-економічного розвитку суміжних 
країн; аналізують двосторонні відносини Ка-
захстану з Росією, Китаєм, США, Туреччи-
ною, країнами Європейського Союзу і СНД; 
досліджують проблеми інтеграції на постра-
дянському просторі, а також процеси демокра-
тизації та становлення політичних інститутів 
у Казахстані, проблеми економічної безпеки 
Республіки Казахстан і тому подібне. На сайті 
інституту представлені всі друковані видання 
(у повнотекстовому вигляді), в яких співро-
бітники представляють результати своєї робо-
ти (періодичні журнали, монографії), а також 
приділена велика увага роботам президента 
і працівникам його Адміністрації (авторські 
роботи Н. Назарбаєва, послання народові Ка-
захстану за всі роки, інтерв’ю тощо).

Національний інститут стратегічних дос-
ліджень при Президентові України (http://www.
niss.gov.ua) – це державний науково-дослідний 
інститут, який подає на розгляд Президентові 
України у вигляді проектів програмних доку-
ментів, експертиз нормативно-правових актів, 
аналітичних довідок і пропозицій щодо осно-
вних засад внутрішньої та зовнішньої політики, 
шляхів вирішення загальнодержавних і регіо-
нальних проблем суспільного розвитку. Більша 
частина аналітичних матеріалів, що згруповані 
за тематичним принципом, представлена на 
порталі Інституту. Крім того, портал надає до-
ступ до електронних текстів наукової продукції: 
монографій, аналітичних доповідей, матеріалів 
круглих столів та двох журналів «Стратегічні 
пріоритети» та «Pro Futuro», а також послання 
Президента України до Верховної Ради Украї-
ни за всі роки.

Із проблематики інституту президентства 
проводить науково-дослідну роботу і Фонд 
Президентів України (ФПУ) Національної 
бібліотеки України імені В.І. Вернадського. 
Для охоплення широкого кола запитів, по-
треб замовників, робота ФПУ направлена як 
на підготовку аналітичних матеріалів, так і 
пошук новітньої бібліографічної інформації 
з проблематики державотворення, конститу-
ціоналізму та державного управління. Новітня 
бібліографія нових видань як в Україні, так і за 
кордоном, зокрема в СНГ, подається в інфор-
маційно-бібліографічному бюлетені «Науково-
інформаційні ресурси про президентів та 
інститут президентства», електронні версії 
якого представлені на порталі НБУВ (http://
nbuv.gov.ua/bull/j). При запитах користувачів 
дана література може бути замовлена через 
бібліотечні канали та наукові міжнародні 
зв’язки. Крім того, інформаційні ресурси, 
які використовувалися в забезпеченні вищих 
органів державної влади, входять до складу 
електронних баз даних (бібліографічна, по-
внотекстові, мультимедійна та фактографіч-
на), що дає змогу, за потреби, швидко відно-
вити матеріали та використати ретроспекцію 
зарубіжного досвіду. Аналітичні матеріали 
й інформаційні ресурси, які формуються за 
участі ФПУ, відображають як суто президент-
ську тематику, так і актуальні проблеми дер-
жавного управління та конституціоналізму, 
які стоять перед українським суспільством. 
У інформаційно-аналітичному бюлетені 
«Інститут президентства в системі сучасних 
міжнародних відносин» відображаються та-
кож питання президентських виборчих пере-
гонів та впливу міжнародних і глобалізацій-
них процесів на українську державну політи-
ку. Для висвітлення реакції зарубіжної спіль-
ноти на діяльність органів державної влади 
в Україні, зокрема інституту президентства, 
ФПУ проводить моніторинг провідних зару-
біжних ЗМІ на предмет виявлення відгуків 
про Україну. Результати цієї діяльності, уза-
гальнені в реферативному виданні «Україна 
у відгуках зарубіжної преси», поширюється 
не лише серед користувачів органів вищої 
державної влади, а й серед більшості публіч-
них і наукових бібліотек України та читачів 
НБУВ.



87

Отже, у більшості країн світу ведеться 
науково-дослідна робота з дослідження про-
цесів функціонування та розвитку інституту 
президентства, але не так багато організацій 
займаються цими питаннями окремо, а не в 
контексті суспільно-політичних і міжнарод-
них подій. Типологія таких установ залежить 
від ролі громадянського суспільства в краї-
ні, сильних позицій президентської влади та 
впливу приватного капіталу на політичних 
діячів. У західних країнах, де наукова робо-
та зосереджена переважно в університетах, 
більшість спеціалізованих центрів з дослі-

дження інституту президентства знаходяться 
при освітніх закладах або ініційовані ними. 
В країнах СНД цими питаннями займаються, 
переважно, державні науково-дослідні орга-
нізації. Напрацьовуючи цінний досвід з ви-
вчення президентської влади у кризових ситу-
аціях, при вирішенні складних суспільних та 
міжнародних проблем, аналітичні організації 
створюють велику джерельну базу, яку нама-
гаються вводити в сучасний інформаційний 
простір, зокрема в електронне середовище 
шляхом насичення своїх інтернетпорталів на-
уковою продукцією загального доступу.
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КОМУНІКАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 
СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЄЮ

У статті обґрунтовуються можливості використання пізнавальних можливостей комунікацій-
ного підходу для вдосконалення галузевої системи керування документацією.
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COMMUNICATIVE APPROACH FOR THE IMPROVEMENT OF 
DOCUMENT MANAGEMENT SYSTEM

In the paper grounds the possibility of using cognitive capabilities of the communicative approach for 
improvement of branch system of document management.

 
Keywords: system of document management, communicative approach, branch management, step-by-step 

methodology, communicative approach.

Вивчення керування документацією на 
етапі освоєння інформаційних технологій у 
функціональному зрізі як складової частини 
системи соціальних комунікацій підготовлене 
тривалою історією розвитку документознавчої 
думки та суміжних наук. 

Відзначимо, що у документознавстві спів-
існують різні загальнонаукові підходи до ана-
лізу системи керування документацією. Це 
створює реальні передумови для досліджен-
ня комунікаційних засад функціонування цієї 
системи. Помітне місце в цій системі має віді-
гравати комунікаційне середовище керування 
документацією.

Під комунікаційним середовищем нами 
розуміється складна система, яка забезпечує 
обмін документознавчою інформацією у вер-
тикальному та горизонтальному зрізах, а та-
кож одержання документознавцями інформа-
ції з інших галузей і поширення документо-
знавчих знань в інших сферах.

Комунікаційне середовище має власні 
функції й інфраструктуру, яка визначається 
сучасними та перспективними можливостями 
інформаційних технологій.

Складність і багатоаспектність комуні-
каційного середовища сучасного документо-
знавства в цілому, і системи керування доку-
ментацією зокрема, зумовлює використання 
якісно нових підходів до його дослідження.

В.В. Різун справедливо відзначає, що вив-
чення явищ, процесів і функцій соціальних 
комунікацій має здійснюватися на основі со-
ціально-комунікаційного підходу. «Суть цього 
нового для науки, в цілому, підходу є фіксація, 
моніторинг, опис, аналіз та інтерпретація да-
них … з точки зору того, чи здійснив об’єкт 
дослідження на соціум той вплив, який тех-
нологічно закладався, і як соціум відреагував 
на об’єкт впливу» [3]. Відповідно до пробле-
матики даної статті, соціально-комунікаційні 
аспекти полягають насамперед у вивченні 
впливу системи керування документацією на 
діяльність органів управління та реакцією со-
ціуму на цей вплив. Активізація досліджен-
ня системи соціальних комунікацій створила 
передумови для формування комунікаційного 
підходу. Суть цього підходу полягає в тому, 
що при вивченні будь-якого об’єкта, процесу 
чи явища в природі чи суспільстві, в першу 
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чергу досліджуються найбільш характерні для 
них комунікаційні аспекти, що визначають їх-
ній стан і розвиток. Формування і розповсю-
дження комунікаційного підходу відіграло ви-
значальну роль у розвитку теорії соціальних 
комунікацій. «Фундаментальними аспектами 
цієї теорії є обґрунтування комунікаційної 
природи соціальної реальності, визначення 
механізму комунікаційних зв’язків; комуні-
каційної взаємодії в різних комунікаційних 
системах, структурах і процесах; з’ясування 
сутності комунікаційної взаємодії …» тощо 
[6, 234].

У межах цілісної теорії комунікаційного 
підходу обґрунтовується взаємодія трьох ба-
зових складових соціальних комунікацій: со-
ціальні структури, комунікаційні системи та 
засоби комунікацій [6; 7].

Підвищення ефективності використання 
комунікаційного підходу досягається в резуль-
таті його інтегрування з іншими загальнонау-
ковими підходами. Зокрема, взаємодія кому-
нікаційного та системного підходів дозволяє 
вивчати керування документацією як складну 
комунікаційно-орієнтовану систему. Поєднання 
можливостей комунікаційного та структурного 
підходів дає можливість для вивчення комуні-
каційної спрямованості структурних елементів 
системи керування документацією. Інтеграція 
комунікаційного та функціонального підходів 
спрямована на вивчення впливу зовнішнього 
середовища на комунікаційні процеси в систе-
мі керування документацією.

Яскраво виражена соціально-комуніка-
ційна орієнтація системи керування докумен-
тацією дозволяє вивчати її на основі комуніка-
ційного підходу як елемент складної комуніка-
ційної системи: галузь → управління галуззю 
→ отримання нового управлінського знання → 
формування управлінського рішення → розпо-
всюдження цього рішення за неформальними 
каналами → створення управлінського доку-
мента → кумуляція документів і включення їх 
у комунікаційну  систему управління галуззю 
→ керування документацією → користувач → 
процес службових комунікацій у документова-
ній формі → використання документа в систе-
мі управління галуззю → старіння документа 
→ початок діяльності та створення нового до-
кумента. 

Поєднання пізнавальних можливостей 
системного, структурного, функціонального 
та комунікаційного підходів дозволяє запро-
понувати спеціальну методику дослідження 
системи керування документацією в галузе-
вих органах управління. Суть цієї методики 
полягає в послідовному наближенні від част-
ки до цілого. Для зручності викладу методика 
подана у вигляді послідовних кроків. Такий 
спосіб репрезентації методики розповсюдже-
ний у дослідженнях, присвячених оптимізації 
складних систем.

Серед наук документально-комунікацій-
ного циклу даний підхід апробований у моно-
графії М.С. Слободяника [5] і кандидатських 
дисертаціях О.Г. Кириленка[2] та В.В. Доброво-
льської [1]. Зупинимося на викладі методики 
докладніше.

Крок перший – генезис і розвиток дослід-
ження проблеми керування документацією.

Передбачається аналіз сутності керуван-
ня документацією. Для цього слід у комплексі 
простежити сучасні проблеми розвитку до-
кументознавства в цілому та керування до-
кументацією зокрема, вивчити зміст базових 
міжнародних і національного стандартів, а та-
кож стандартів з керування документацією за-
рубіжних країн, насамперед Росії. Особливої 
уваги заслуговує Європейська специфікація 
MoReg, яка є базовою для подальшої організа-
ції робіт з керування електронною документа-
цією. Слід проаналізувати генезис керування 
документацією, її роль у системах управління 
та професійних комунікацій. Необхідно про-
гнозувати зміни, що мають відбутися в керу-
ванні документацією під впливом освоєння 
інформаційних технологій.

Крок другий – аналіз діяльності органів 
управління галузі як бази керування докумен-
тацією.

Для цього аналізуються сучасні тенден-
ції розвитку галузі, які визначальним чином 
впливають на систему галузевого управління. 
Здійснюється аналіз системи управління, об-
раної для поглибленого дослідження галузі на 
загальнодержавному і регіональному рівнях 
та основні нормативно-правові документи, 
що регламентують цей процес. Органи управ-
ління галуззю слід охарактеризувати як базу 
для впровадження системи керування доку-
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ментацією. Необхідно вивчити організацію 
діловодства в галузевому міністерстві та в 
узагальненому вигляді репрезентувати номен-
клатуру справ як чинник організації діловод-
них процесів. Потребує поглибленого аналізу 
вплив на діловодство процесу інформатизації 
в цілому та представлення управлінської до-
кументації з питань галузі на спеціалізованих 
веб-сайтах. Проведення дослідження у вказа-
них вище напрямах є необхідною умовою для 
переходу від пасивного за своєю природою 
процесу діловодства до комплексної системи 
керування документацією. 

Крок третій – репрезентація теоретико-
методологічних засад дослідження.

Для цього основна увага приділяється 
загальнонауковим методам дослідження, що 
базуються на пізнавальних можливостях на-
укових підходів, які сформовані на основі ка-
тегорій: система, функції, структура, модель. 
Викладена суть кожного з цих підходів та 
можливості їхнього використання у поєднан-
ні з комунікаційним підходом для досліджен-
ня системи керування документацією в галу-
зевих органах управління.

Крок четвертий – розробка системно-
функціональної моделі керування документа-
цією.

Вона має базуватися на результатах комп-
лексного аналізу галузевої системи керування 
документацією як складної системи. Для цьо-
го визначаються основні елементи моделі та 
зв’язки між ними. 

Крок п’ятий – побудова спеціалізованої 
системно-комунікаційної моделі керування 
документацією в управлінні галуззю.

Обґрунтовуються елементи, що входять 
до цієї моделі, та зв’язки, що виникають між 
цими елементами. Першочергова увага приді-
ляється аналізу бінарних зв’язків. 

Крок шостий – вивчення динаміки змін 
інформаційно-комунікаційних потреб мене-
джерів у конкретній галузі.

Встановлюється постійна та динамічна 
складові інформаційно-комунікаційних по-
треб. Зміст динамічної складової визначається 
шляхом аналізу змін, що відбувається у світо-

вому професійному середовищі. Здійснюється 
аналіз міжнародних програм і проектів, що 
визначають подальший розвиток системи ке-
рування документацією в конкретній галузі.

Крок сьомий – обґрунтування стратегіч-
них засад удосконалення процесів керування 
документацією.

З’ясовуються базові складові розробки 
стратегії та їхній вплив на подальший розви-
ток процесів керування документацією в ор-
ганах управління галуззю.

Крок восьмий – розробка стратегічного 
плану вдосконалення процесів керування доку-
ментацією та аналіз можливості його реалізації.

Стратегічний план побудовано шляхом ви-
значення місії та декомпозиції цілей системи й 
обґрунтування на цій основі комплексу завдань, 
які розвивають основні елементи запропоно-
ваних дослідниками моделей. Визначаються 
основні напрями реалізації запропонованого 
стратегічного плану та можливості його реалі-
зації в органах управління галуззю.

Крок дев’ятий – обґрунтування пріори-
тетних напрямів керування електронною до-
кументацією на основі її комплексного аналі-
зу впродовж життєвого циклу документа.

Для цього аналізується організація та 
технологія функціонування електронної до-
кументації в органах управління галуззю. 
Розкриваються зміни, що відбуваються в ко-
мунікаційній структурі керування документа-
цією під впливом новітніх технологій.

Таким чином, кроки 1-2 орієнтовані на вив-
чення розвитку системи керування документаці-
єю та можливостях її освоєння в органах управ-
ління галуззю. Кроки 3-5 присвячені теоретико-
методологічному обґрунтуванню моделювання 
системи керування документацією. Кроки 6-9 
присвячені розробці стратегії розвитку систе-
ми керування документацією в органах управ-
ління галуззю та визначенню можливостей ре-
алізації цієї стратегії при керуванні традицій-
ними та електронними документами.

Розроблена крокова методика сприяє пла-
номірній роботі з дослідження процесу керу-
вання документацією та обґрунтуванню його 
вдосконалення в сучасному комунікаційному 
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ко ва но го за до по мо гою за собів комп’ютер ної техніки (1 дру ко ва ний примірник і копія в електронному 
вигляді). Текст статті мож ли во пе ре да ти елек трон ною по штою на ад ре су ре дакції  bdi-journal@ukr.net.

Об сяг статті, вра хо ву ю чи спи сок літе ра ту ри, таб лиці, фо то графії та ма люн ки, не по ви нен пе ре-
ви щу ва ти 12 сторінок дру ко ва но го тек с ту (розмір шриф ту – 12, інтер вал – 1,5, по ля стан дартні). 

Ру ко пи си прий ма ють ся і публіку ють ся ук раїнською мо вою. Цитати в тексті повинні бути 
українською мовою. Іно земні ав то ри мо жуть по да ва ти ру ко пи си російською й англійською мо ва ми.

Ре дакція за ли шає за со бою пра во на стилістич ну прав ку ру ко пи су. З ав то ром уз го джу ють ся 
прав ки, які, на дум ку ре дакції, мо жуть зміни ти зміст тек с ту.

До ру ко пи су до да ють ся:
– ав торська довідка, в якій на во дять ся: прізви ще, ім’я та по бать кові (повністю) ав то ра (ав-

торів), на уко вий ступінь, уче не зван ня, ад ре са і те ле фо ни, е-mail, місце ро бо ти, по са да;
– фо то графії (4х6 мм) всіх ав торів для публікації у за го ловній ча с тині статті. Ав тор мо же відмо-

ви тися від публікації фо то графії.
Основний текст статті обов’язково має супроводжуватися анотаціями українською, 

російською, англійською мовами (не менше 300 друкованих символів), з переліком ключових 
слів, назвою статті та прізвищем автора англійською мовою, а також шифром УДК.

Спи сок ви ко ри с та ної літе ра ту ри скла дається відповідно до тек с ту і дру кується наприкінці 
статті. У тексті по ряд ко вий но мер  дже ре ла про став ляється в ква д рат них дуж ках. Дже ре ла по да ють ся 
мо вою оригіна лу.
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