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Вступ 

Актуальність теми дослідження. Сучасний етап розвитку інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи тісно пов'язаний зі змінами не лише способів 

виробництва інформації, але й її розповсюдження та доступності. Всесвітня 

мережа Інтернет відкриває можливості швидкого інформаційного обміну в 

глобальних масштабах. Однак, як і століття тому, людство потребує спілкування 

та можливостей ділитися знаннями, тож на допомогу йому приходять і нові медіа. 

Їх популярність постійно зростає і нові медіа, зокрема соціальні мережі, стають 

повноцінними платформами для розвитку та ведення бізнесу, обміном 

інформацією в тому числі і в бібліотечній сфері. Варто зазначити, що сучасні 

медіа-практики активно впроваджуються в роботу бібліотек, а застосування таких 

інновацій виводить книгозбірні на інший рівень комунікацій з суспільством. 

Сьогодні від іміджу бібліотеки залежить її популярність у громаді. А відтак 

наявність у книгозбірні сторінок у соціальних мережах продиктована потребами 

часу, особливо це важливо для молоді, яка звикла отримувати інформацію за 

допомогою гаджетів. В роботі бібліотек для дітей та юнацтва нові медіа будуть 

лише посилювати їх позиції та приваблювати читачів, особливо за рахунок 

сучасних медіа-практик. Отже ці книгозбірні вони повинні звернути увагу на 

соціальні медіа і роботу в них. 

Мета дослідження – вивчити та порівняти застосування сучасних медіа-

практик вітчизняними та зарубіжними бібліотеками для дітей та юнацтва, 

розглянути нові форми роботи із застосуванням медіа-контенту бібліотеками для 

молоді та проілюструвати їх привабливість для користувача. 

Для досягнення поставленої мети сформульовано такі завдання 

дослідження: 

 проаналізувати понятійну та джерельну базу з теми дослідження; 

 вивчити досвід застосування медіа-практик українськими та 

зарубіжними книгозбірнями для дітей та юнацтва;  

 провести анкетування працівників бібліотечної сфери України; 
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 порівняти впровадження бібліотеками України та світу нових форм 

роботи в нових медіа;  

 дослідити медіа-контент Бібліотеки імені Валі Котика;  

 розробити сторінку у соціальній мережі Instagram, та створити новий 

контент, як для Instagram, так і для Facebook сторінки Бібліотеки для дітей імені 

Валі Котика Подільського району м. Києва.  

Об’єкт дослідження – сучасні медіа-практики в роботі бібліотек для дітей 

та юнацтва. 

Предмет дослідження – опанування та впровадження медіа-практик 

бібліотеками для дітей та юнацтва за кордоном та в Україні. 

Методи дослідження. Вирішення поставлених завдань здійснювалося за 

допомогою загальнонаукових методів дослідження: джерелознавчого аналізу, 

контент-аналізу сайтів установ, узагальнення та соціокомунікації. 

Загальна характеристика роботи. У науковій роботі наявні вступ, три 

розділи, висновки, список використаних джерел (35 позиції). Загальний обсяг 

роботи становить 45 сторінки, з них основного тексту – 30 сторінок. У першому 

розділі «Основні поняття та джерельна база дослідження» проаналізовано витоки 

понять «нові медіа», «соціальні мережі», «медіа-практики» та різні підходи до їх 

визначення. У другому розділі «Використання медіа-практик бібліотеками для 

дітей та юнацтва» проаналізовано представлення бібліотек для дітей та юнацтва 

США, Польщі та України у нових медіа та впровадження ними сучасного 

контенту. Проведено анкетування працівників бібліотечної сфери за темою 

«Застосування медіа-практик бібліотеками для дітей та юнацтва» результати 

представлено в дослідженні. У третьому розділі «Впровадження медіа-практик в 

роботу Бібліотеки імені Валі Котика Подільського району м. Києва» досліджено 

представлення бібліотеки в соціальних мережах, розроблено сторінку в одній з них 

та проведено роботу по створенню контенту для популяризації роботи книгозбірні. 

У висновках представлено поради бібліотечним працівникам по наповненню 

сторінок бібліотеки та розробці дописів. 
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Стан розробленості теми і джерельна база дослідження. Аналізуючи 

праці зарубіжних та вітчизняних науковців стає зрозумілим, що дана тема є 

актуальною і об’ємною. Дослідники продемонстрували у своїх працях різні 

наукові напрями та акценти у дослідженні даної теми. Інформатизація змусила 

переосмислити не лише медіа-середовище бібліотек та важливу їх ролі у 

становленні інформаційного суспільства, а й медіа-контент, що вони пропонують 

своїм користувачам. Використання зарубіжними та вітчизняними книгозбірнями 

нових медіа, зокрема соціальних мереж знайшло відображення в працях провідних 

українських науковців таких як – А. В. Берегельський [18], В. В. Струнгар [33], 

О. В. Бак [17], Р. Л. Ріжко [30], О. Ю. Мар’їна [27] та ін. Зроблені, згаданими 

вченими, важливі наукові висновки було взято до уваги для з’ясування специфіки 

співпраці бібліотек з новими медіа. У своїй праці «Статистичний підхід до 

вивчення комунікації бібліотеки і користувача через соціальні медіа» В. В. 

Струнгар дослідила, те як сучасні книгозбірні використовують в своїй роботі нові 

медіа, а також які соціальні мережі є зручними та успішними для ведення 

бібліотечної роботи з користувачами. В свою чергу О. В. Бак у статті «Аналіз 

соціальних мереж із погляду найбільшої ефективності для просування бібліотеки в 

Інтернет» розглянула роль соціальних медіа як каналів комунікації та способів 

розвитку професійної сфери. 

Наукова новизна дослідження. На основі ґрунтовного аналізу 

зарубіжного та вітчизняного досвіду досліджено застосування медіа-практик 

бібліотеками для молоді та залучення ними користувачів. Основні результати, 

положення та матеріали дослідження можуть бути використанні при впровадженні 

у навчання бібліотечних фахівців. Рекомендації можуть бути імплементовані у 

діяльність бібліотек для дітей юнацтва для розширення їх контенту в нових медіа з 

метою залучення та реалізації освітнього і творчого потенціалу користувачів будь-

якого віку за допомогою медіа-практик. 

Практичне значення дослідження. В ході роботи над дослідженням було 

запропоновано та реалізовано практичні рекомендації по наповнюваності сторінок 

у соціальних мережах, зокрема, сторінок Бібліотеки імені Валі Котика, 
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Подільського району м. Києва в мережах Instagram та Facebook. Медіа-практики є 

авторськими та розроблені для індивідуального контенту саме даної книгозбірні, 

що робить її впізнаваною в медіа-середовищі українських бібліотек. 

Особистий внесок. Анкетування працівників бібліотечної сфери, розробка 

медіа-контенту, виступи та опубліковані статті, в яких викладено основні 

положення роботи, виконано самостійно. 

Апробація і впровадження результатів. Результати дослідження за темою 

пройшли апробацію на Всеукраїнській науково-практичній конференції 

«Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в Україні» 

(Донецький державний університет управління, 29 листопада 2019 р., м. 

Маріуполь), представлені у публікації «Використання медіа-практик бібліотеками 

для юнацтва» // Медіаосвіта як інструмент розвитку громадянського суспільства в 

Україні: тези доп. Всеукраїнської науково-практичної конференції, 29 листопада 

2019 р. – Маріуполь, 2019. Доповідь на тему «Впровадження медіапрактик в 

роботі з новими медіа» на ХІІІ Всеукраїнській студентській науково-практичній 

конференції «Актуальні проблеми економічного розвитку підприємств видавничо-

поліграфічної галузі» (Національний технічний університет України «Київський 

політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», 27 листопада 2019 р., м. Київ). 

ІХ Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Сучасний рух науки» 

(2-3 грудня 2019 р., м. Дніпро), публікація «Впровадження сучасних медіа-практик 

бібліотеками» // Сучасний рух науки: тези доп. ІХ міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, 2-3 грудня 2019 р. – Дніпро, 2019. – Т.2. – С. 

177-181. 

Результати наукового дослідження було впроваджено у практичну роботу 

Бібліотеки для дітей та юнацтва імені Валі Котика Подільського району м. Києва. 

Довідка про впровадження від 16 січня 2020 року. 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаних джерел (35 найменувань) та додатків. Загальний 

обсяг наукової роботи – 45 сторінки, з них 30 сторінок основного тексту, список 

використаних джерел – 3 сторінки, додатки на 10 сторінках.  
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Розділ 1. Основні поняття та джерельна база дослідження 

1.1. Основні поняття дослідження. 

Актуальним для сучасного суспільства являється інформатизація, а 

комп’ютеризація стала не лише привілеями, а й гострою необхідністю для нашої 

діяльності. Сьогодні у гаджетах зосереджується значна частина життєдіяльності 

молодого покоління. В свою чергу нові медіа, зокрема соціальні мережі теж 

заполонили наш медіа-простір і характеризуються високим рівнем 

інтерактивності, тобто можливістю не лише споживати, а й створювати чи 

змінювати контент безпосередньо користувачеві. Саме тому бібліотеки 

намагаються розширювати власне медіа-середовища книгозбірень та залучати 

нових користувачів, зокрема молодь, за допомогою сучасних медіа-практик. А 

бібліотеки зі звичних книгозбірень перетворюються на друзів у соціальних 

мережах. 

Сучасні інформаційні технології та нові медіа так міцно і швидко входять в 

наше життя, що осмислення їх впливу на нього вимагає постійної уваги до цієї 

теми. І, щоб , що називається, тримати руку на пульсі потрібно залишатися в 

режимі онлайн та вміти буквально відстежувати, аналізувати й осмислювати 

новини. Тому для того, щоб зрозуміти та ефективно дослідити застосування нових 

медіа-практик бібліотеками необхідно проаналізувати та усвідомити основні 

поняття нових медіа.  

Як наукова дисципліна нові медіа-дослідження формується в кінця 50-х 

початку 60-х років ХХ ст. Основними елементами до яких прикута увага науковців 

є: нові медіа, інтерактивність, Internet, соціальні мережі, доступ індивідуальних 

користувачів. Так цій тематиці початок поклав ще Маршал Маклюен, що 

простежив значні зміни в медіа-просторі. 

У 1991 році Рассел Нойман визначив поняття «нові медіа» (new media), як: 

«…новий формат існування засобів масової інформації, постійно доступних на 

цифрових носіях і має на увазі активну участь користувачів у створенні та 

розповсюдженні контенту» [11]. Проте, з самого початку виникнення нових медіа 

під означеним терміном часто сприймали як процес появи й поступу цифрових і 
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мережевих технологій та комунікацій. Тобто наповненням нових медіа могло бути 

відео, онлайн-радіо, телевізійна трансляція, анімація, звукове оформлення, ну і 

звісно текст [11]. Від традиційних нові медіа вирізняє насамперед користувацький 

контент. Нові медіа у свою чергу є відкритими для взаємодії з читачами та 

надають їм можливість створювати та модифікувати зміст повідомлень.  

1954 року Джон Барнс у статті «Класи і збори в норвезькому острівному 

приході», яка увійшла до збірки «Людські стосунки» ввів термін «соціальні 

мережі» [21, с.65].  

Соціальна мережа – це спеціально реалізована можливість віддаленої 

взаємодії людей з метою обміну інформацією, зазвичай яскраво вираженої 

тематичної спрямованості; географічно учасники соціальної мережі можуть бути 

досить віддаленими один від одного, тому інструментарій соціальної мережі є 

найбільш ефективним засобом комунікації [20, с.312]. 

Нині термін «соціальна мережа» застосовують не стільки до тематичних 

спільнот людей, як до Internet-сервісів, що надають можливість тематичної 

кооперації користувачів, таких як Instagram, Facebook, Youtube тощо [21, с.84]. 

На думку Катерини Дубняк «…соціальна мережа спрямована на побудову 

співтовариств в Internet з людей зі схожими інтересами і/або діяльністю, оскільки 

зв’язок здійснюється за допомогою сервісу внутрішньої пошти або миттєвого 

обміну повідомленнями» [23, с.123]. 

На разі, у бібліотечній діяльності нові медіа вже почали набирати свою 

популярність, а більшість співробітників сприймають це явище як дієвий 

напрямок розвитку бібліотеки. Світ змінюється і бібліотечне середовище 

молодшає, тож молодь активно використовують нові медіа у своїй роботі.  

Для активізації контенту та привернення уваги до нього слід зазначити, що 

саме сучасні медіа-практики надають таку можливість. 

До них можна віднести фото та відео дописи, застосування інфорграфіки, 

мемів та gif-анімації. Тож для повноти роботи розглянемо найсучасніші з них.  

Інформаційна графіка – це візуальне подання інформації призначене для 

чіткого та швидкого відображення комплексної інформації (за Wikipedia). Саме 
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розвиток нових технологій вивів цей вид медіа-практики на новий рівень та зробив 

незамінним в роботі нових медіа, зокрема в візуальній передачі даних. 

Мем – зображення або анімація гумористичного характеру, що імітує 

навчання (за Wikipedia). Це поняття ввів у своїй праці «Егоїстичний ген» Річард 

Докінз, однак з розвитком мережі Internet меми розповсюджуються в нових медіа. 

Gif-анімація – зображення, які являють собою послідовність з кількох 

статичних кадрів, а також інформацію про те, скільки часу кожен кадр повинен 

бути показаний на екрані (за Wikipedia). Сучасні гаджети оснащені відповідними 

програмами для створення і такої анімації. 

Отже, сучасні медіа-практики – це форми подачі контенту в нових медіа, 

які отримали значне поширення в час загальної комп'ютеризації, а їх розвиток та 

оновлення відбувається постійно. Деякими прикладами медіа-практик є 

інфорграфіка, фото та відео контент, gif-анімація та ін., а їх споживання 

користувачами зростає за рахунок доступності як самих гаджетів, зокрема, 

телефонів, персональних комп'ютерів, планшетів тощо. Щодо поняття нові медіа 

то ми розглянули їх з точки зору інтерактивних комп'ютерних технологій, які 

полегшують створення і обмін інформацією, ідеями, кар'єрними інтересами та 

іншими формами вираження через віртуальні спільноти та соціальні мережі. 

 

1.2. Стан вивчення проблеми 

Стан вивченням взаємодії з новими медіа бібліотек досліджували, зокрема, 

такі науковці, як В. В. Струнгар, О. Б. Таланчук, Р. Л. Ріжко, Тавальбех Серхан 

Алі, Ю. М. Половинчак та інші. У своїх працях дослідники неодноразово 

відзначали як важливо розуміти, що таке медіа-практики та як їх використовувати. 

А їх опанування необхідно включити у освітній процес майбутніх фахівців 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи. Також науковці часто зазначили, 

що сучасна бібліотека та нові медіа є взаємодоповнюючими складовими.  

Андрій Берегельський у своїй праці «Використання інфографічних 

елементів у бібліотечній звітності» дослідив та проаналізував не лише специфіку 

використання інфографіки та діаграм в діяльності бібліотек, але й візуальний 
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супровід бібліотечної звітності [18, с.312-330]. Окрім цього у статті було описано 

досвід вітчизняних і зарубіжних бібліотек у використанні інфографічних елементів 

як складової опису бібліотечної практики. Виявлено найбільш ефективні форми 

інфографіки при узагальненні діяльності бібліотек. Поміж тим науковець з’ясував, 

що окрім інфографіки бібліотеки у своїх звітах залишають посилання на відеозвіти 

присвячені численним заходам, урочистим подіям тощо [18, с.317]. Науковець 

підкреслив, що бібліотеки в Україні поступово починають освоювати сучасні 

принципи роботи з інфографічними елементами. Це є одним з елементів 

професійного розвитку бібліотекаря. 

У своїй праці «Статистичний підхід до вивчення комунікації бібліотеки і 

користувача через соціальні медіа» Валерія Струнгар проаналізувала 

впровадження книгозбірнями медіа-практик у соціальні мережі. Для дослідження 

було відібрано 74 зарубіжні та 14 вітчизняних бібліотек, які активно 

використовують соціальні медіа. У роботі саме завдяки інфографіці показано 

представлення українських та закордонних книгозбірень в нових медіа. Завдяки 

даним, представленим у роботі, можна зробити висновок, що Facebook, Google+; 

відеохостинг Youtube, Twitter та Instagram – медіа, що використовуються всіма 

бібліотеками [33]. 

Соціальні мережі в роботі бібліотек також досліджувала Оксана Бак та 

висвітлила свої спостереження, зокрема, у статті «Аналіз соціальних мереж із 

погляду найбільшої ефективності для просування бібліотеки в Інтернет». Авторка 

розглянула роль соціальних медіа як каналів комунікації та способів розвитку 

професійної сфери. На основі аналізу висвітлила грамотне позиціонування 

бібліотеки в соціомедійному просторі, критерії вибору ресурсу, ефективність 

розміщення проектів у соціальних мережах для утримання своїх позицій в 

сучасному інформаційно-комунікаційному просторі. Також в даній роботі можна 

побачити рекомендації щодо створення контенту. Науковець у підсумку 

зазначила: «…присутність бібліотеки в соцмедіа – не данина моді, а необхідність 

викликана бурхливим розвитком сучасного інформаційно-комунікаційного 
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простору. Саме завдяки соцмережам бібліотека публікує новини, комунікує з 

читачами, поширює фото- та відеоматеріали» [17]. 

Руслана Ріжко у своїй роботі «Формування іміджу сучасної бібліотеки: 

Бібліотечна журналістика» відзначила, що нові медіа не обмежуються лише 

вебсайтом та наявністю сторінки в соціальних мережах [30]. Зокрема у своїй 

роботі бібліотеки використовують: блоги, мікроблоги, фото- та відео-сервіси, 

соціальні закладки та новини та форуми. В цілому дослідниця у своїй статті 

акцентувала увагу на необхідності підвищення медіа-грамотності бібліотечного 

фахівця, що в подальшому сприятиме формуванню іміджу сучасної бібліотеки. 

А польська дослідниця Барбари Марії Моравєць, праця якої використана в 

даному дослідженні, ставила на меті визначити роль та місце публічних бібліотек 

Польщі у соціальних медіа, оцінюючи їх популярність кількістю прихильників та 

вподобань. Дослідниця аналізувала профілі публічних бібліотек на трьох 

платформах соціальних мереж: Facebook, Twitter та Instagram [13]. 

Отже, теми досліджень пов’язані з медіа-середовищем бібліотек є 

актуальними. Вивченням медіа-сфери бібліотек, дослідженнями ефективності 

використання ними нових медіа та впровадженням в свою роботу медіа-практик, 

зокрема, опрацюванню їх сторінок у соціальних мережах та аналіз якості контенту 

займаються не лише зарубіжні та вітчизняні вчені, а й бібліотекарі, дослідники 

книгозбірень та неурядові організації.  

 

Висновки до розділу 1. 

Сьогодні, бібліотеки дедалі активніше збільшують свою присутність в 

інформаційному медіа-просторі. Все частіше вони з’являються у нових медіа та 

соціальних мережах і роблять це настільки завзято, що сміливо можна говорити 

про формування системи представлення книгозбірень у медіа-середовищі. 

Відповідно, і цей процес, і дослідження по впровадженню сучасних медіа-практик, 

потребують детального аналізу. Адже, сучасна бібліотека має стати флагманом у 

формуванні в суспільстві певної культури споживання інформації в тому числі і за 

допомогою якісного контенту.  
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Джерельною базою дослідження стали роботи науковців В. В. Струнгар, 

О. В. Бак, О. Б. Таланчук, Р. Л. Ріжко, Б. М. Моравєць, Ю. М. Половинчак та 

інших, а також офіційні сайти бібліотек та їх сторінки у соціальних мережах. В 

них висвітлено різні аспекти понять «медіа-практики», «нові медіа», та «соціальні 

мережі» в роботі бібліотеки, зокрема. Ми можемо побачити та відмітити те, що з 

розвитком інформаційно-комунікаційних технологій саме присутність бібліотек у 

нових медіа привертає увагу молоді. В даному випадку вони постають 

посередниками між бібліотекою та користувачем, особливо молоді. Тому, на нашу 

думку, присутність бібліотек у соціальних мережах, застосування ними нових 

каналів поширення інформації та комунікації та створення якісного медіа-

контенту є невід’ємною частиною роботи бібліотеки, розширення їх діяльності, 

інтеграції в сучасне інформаційне суспільство і спрямована на залучення молоді 

до бібліотек та формування в них громадського простору.  
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Розділ 2. Використання медіа-практик бібліотеками для дітей та юнацтва 

2.1. Медіа-контент бібліотек для дітей та юнацтва Польщі та США 

Досліджуючи медіа-контент та нові медіа в цілому в роботі бібліотек для 

дітей та юнацтва Польщі та США ми опиралися на доступні нам інформаційні 

джерела (вебсайти, сторінки у соціальних мережах). Вивчення різноманітних за 

своїм характером ресурсів дали змогу проаналізувати присутність бібліотек цих 

країн у соціальних медіа, вивчити рівень застосування сучасних медіа-практик в 

розробці контенту та співпрацю бібліотечних представництв з новими медіа. 

Майже вісімдесят один відсоток американців мають облікові записи в 

соціальних мережах, і очікується, що це число буде зростати з кожним роком [1]. 

Бібліотеки почали використовувати соціальні платформи так само активно як і 

відомі бренди. Зокрема, Нью-Йоркська публічна бібліотека (New York Public 

Library) має 2,2 мільйона послідовників у Twitter, а це більше ніж у деяких 

знаменитостей. Нові медіа відіграють важливу роль, допомагаючи бібліотекам 

залишатися актуальними в епоху інформаційного сплеску та розвитку цифрового 

суспільства. 

У своїй роботі ми використали розвідки про активність бібліотек США 

проведені у 2017 році TechSoup (мережа заснована 1987 року як CompuMentor, 

пізніше відома як TechSoup Global) спільно з WebJunction (платформа для 

навчання бібліотекарів). Метою даного дослідження було з’ясування того, як часто 

бібліотеки використовують платформи у нових медіа та з якими проблеми вони 

стикаються при наповненні контенту. В результаті опитування пройшли 311 

бібліотек по всій країні. 

Висновками дослідження стали наступні дані. Було з’ясовано, що 

бібліотеки США використовують соціальні мережі, і прагнуть розширити свої 

канали. Більше половини (56 %) бібліотек витрачають на соціальні мережі менше 

5 годин на тиждень, 28 % – тільки 6-10 годин на тиждень і лише 7 % приділяє 

соціальним мережам по 11-20 годин на тиждень [1]. 

 Facebook виявилася найпопулярнішою соціальною платформою яку 

використовують бібліотеки. А 3% американських бібліотек в даній мережі мають 
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понад 10 000 підписників, 6% налічує від 5000-10 000 користувачі, 

34% бібліотечних сторінок на Facebook має від 1000-5000 читачів та 54% сторінок 

мають 1000 і менше підписників [1]. В свою чергу Twitter є наступною за 

популярністю платформою і набирає від 2% сторінок, які мають більше 10 000 

користувачів до 44% сторінок тих бібліотек, які мають 1000 і менше читачів. 

Наступною є мережа за популярністю є Instagram, яка має 1% сторінок 

книгозбірень, число фоловерів яких є понад 10 000, 10% налічують сторінки 

книгозбірень з кількістю читачів від 1000-5000 та 40% мають бібліотеки де 

підписників 1000 і менше [1]. Майже половина бібліотек США щодня публікують 

повідомлення у Facebook, третина у Twitter і лише п’ята частина з них 

виставляють дописи щодня в Instagram. Бібліотеки використовують соціальні 

мережі для допису про події з фотографіями, інформування людей про послуги, 

висвітлення їх колекцій і підтримки проектів інших бібліотек.  

Окрім власних сторінок бібліотек в соціальних мережах в мережі Internet є 

багато співтовариств бібліотекарів. Так, зокрема, на платформі Facebook є 

«Libraries і Social Media Group», де можна обмінятися ідеями та обговорити 

питання, що турбують фахівців бібліотечної сфери з колегами. Журнал «Snapchat 

in the Library» зробив з цього приводу ґрунтовну публікацію, в якій представив 

бібліотеки представлені на цій платформі [35 amlib]. 

Більш детально було досліджено три публічні бібліотеки для дітей та 

юнацтва США. Зокрема Публічну бібліотеку Цинциннаті та округу Гамільтон, 

Бібліотеки Брентвуда, штат Теннессі та Бібліотеку округу Ламарі в місті Шейєн, 

штат Вірджинія. 

У публічній бібліотеці міста Цинциннаті створено комфортний майданчик 

на відкритому повітрі, який дозволяє дітям в приємній сонячній атмосфері читати, 

обговорювати прочитане і дізнаватися щось нове. Керівництво бібліотеки 

розробляє спеціальні навчальні програми та курси для всіх вікових груп, а школярі 

можуть після уроків відвідувати бібліотеку, де їм безкоштовно допоможуть 

зробити домашнє завдання. До дітей у бібліотеці особливе ставлення – у 
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відведених куточках парку бібліотеки діти збираються, щоб слухати казки, а також 

самі практикувати читання. 

На офіційному вебсайті Публічної бібліотеки Цинциннаті та округу 

Гамільтон вказано, що бібліотека представлена на 7 соціальних платформах: 

Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, LinkedIn, Tumblr та Pinterest [15]. 

У такій соціальній мережі як Facebook бібліотека має 40 670 підписників. 

Інформація у соціальні мережі оновлюється щодня, часто декілька разів на день. В 

основному дописи присвячені подіям та заходам бібліотеки, проводяться 

різноманітні розіграші, є значна кількість посилань на блог бібліотеки, а також 

поширення з інших громадських сторінок, зокрема зі сторінки музею Цинциннаті. 

Однією з постійних являється рубрика «Книги місяця». У соціальній мережі 

Instagram бібліотека має понад 14 000 підписників, а дописи тут відрізняються від 

тих, що можна зустріти на Facebook. В цілому це фото з короткими коментарями 

та підписами. На даній платформі користувачі можуть побачити буденні фото 

бібліотеки та її відвідувачів, цікаві фото книг та їх ілюстрацій, дописи з висловами 

відомих людей, а також анонси заходів та звіт про їх проведення. Кількість 

вподобано коливається від 32 до 332. А ось у Twitter кількість підписників сягає 

понад 21 000. У цій мережі висвітлюються події книгозбірні, посилання на статті 

про неї, дописи про мистецькі події, а також звичайні інформаційні, які інколи не 

стосуються бібліотеки. Незважаючи на велику кількість підписників кількість 

вподобань на сторінці даної бібліотеки дуже незначна.  

Бібліотека Брентвуда з самого входу вабить дітей зануритися в світ книги і 

читання. Вхід в цю бібліотеку супроводжується привітанням сови, яка реагує на 

будь-який рух або звук. Бібліотека особливо популярна в літні місяці, коли школи 

закриваються на канікули, адже тут постійно проводяться навчальні програми 

ляльководів, чарівників і музикантів, які дуже незвично і цікаво розповідають 

відвідувачам дитячі казки та історії. Крім того, дітям відкритий доступ до всього 

книжкового фонду, який набуває особливої цінності в атмосфері бібліотеки. 

Аналізуючи контент Бібліотеки Брентвуда, штат Теннессі, варто зазначити, 

що вона має соціальні сторінки у таких мережах як Facebook, Twitter, YouTube, 
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Instagram, Linkedin та Vimeo. У Facebook книгозбірня налічує більше ніж 2 900 

читачів. Інформація оновлюється майже щодня. Дописи розповідають читачам, 

про майбутні зустрічі з письменниками та видатними людьми, також сторінка 

бібліотеки надає корисні посилання своїм підписникам, та повідомляє про зміни в 

графіку роботи. Instagram сторінка бібліотеки має понад 490 підписників, та в 

середньому 20 вподобань. Фотографії викладені в даній соціальній мережі є 

такими ж, як і у Facebook. Окрім цього на даній платформі ми можемо побачити 

фото з заходів і рубрику, що книгозбірня радить прочитати. Також варто 

зауважити, що Бібліотека Брентвуда має власний хешттег: #jphbrentwoodlibrary. 

Соціальна сторінка бібліотеки у Twitter понад 960 читачів. Контент бібліотеки не 

відрізняється від інших соціальних мереж, а кількість вподобань не завжди 

доходить навіть до 5.  

Бібліотека округу Ламарі в місті Шейєн, штат Вірджинія навіть у вечірні 

години має величезну кількість відвідувачів. Щотижня цю бібліотеку відвідує 

понад 3500 дітей. Крім гарного книжкового фонду тут організовані зони для 

вивчення історії, невеликі комп'ютерні станції та настільні ігри. Але особливий 

інтерес у дітей викликає другий поверх, на якому встановлена стрічка з 

виготовлення книг. Окрім цього керівництво книгозбірні стало залучати дітей 

старше 12 років до бібліотечних робіт. Ця волонтерська ініціатива спрямована на 

розвиток інтересу до читання серед молоді. 

Що ж до представлення Бібліотеки округу Ламарі у нових медіа, то це такі 

платформи як Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, Linkedin та Pinteresr. 

Розглядаючи Facebook-акаунт даної бібліотеки варто відзначити, що вона має 

понад 4 760 підписників, проте вподобань в рази менше і варіюється від 23 до 80+. 

Дана сторінка у свої дописах інформує читачів про майбутні заходи, рекомендує 

книги для читання, повідомляє про зміни у графіку роботи, а також ділиться 

цікавими фактами про читання. Частота дописів тут охоплює майже всі робочі дні. 

За такою обліковкою книгозбірні в Instagram слідкують більше ніж 1000 людей. У 

цій соціальні мережі читачам пропонують анонси заходів та фото-звіт з їх 

проведення, знайомлять читачів з власними книгами, а також сторінка цієї 
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бібліотеки на даній платформі містить буденні фото з діяльності бібліотеки. В 

цілому контент дуже схожий по наповненню з Facebook-сторінкою. Проте у 

Instagram книгозбірня веде рубрику #bookface, а також має власний хештег 

#LaramieCountyLibrary, а дописи мають від 18 до 60 вподобань. У соціальній 

мережі як Twitter підписників нараховується понад 500 людей, проте дописи на цій 

сторінці не відрізняються від попередніх 2 платформ. 

Вивчаючи досвід польських бібліотек, варто взяти до уваги дослідження 

Барбари Марії Моравєць – бібліотекарки, засновниці та головного редактора 

«Дзеркала бібліотеки» та журналу «Публічна бібліотека». Бібліотекарка 

досліджувала профілі публічних бібліотек на трьох соціальних платформах: 

Facebook, Twitter та Instagram [13]. 

Варто зазначити, що Facebook має найбільшу кількість сторінок публічних 

бібліотек Польщі. Перше місце з кількістю понад 20 000 підписників посіла 

Національна бібліотека Польщі, а Провінційна публічна бібліотека у Кракові 

займає друге місце – з кількістю майже 10 000 підписників. Переходячи до 

соціальної мережі Twitter, можна помітити, що багато профілів створюють 

муніципальні бібліотеки, наприклад, @BiblioMilejewo, @raszynoteka, 

@GBPBukowina, @bibliotekakw. Перше місце в рейтингу найпопулярніших 

бібліотек у Twitter займає Міська публічна бібліотека в Сопоті. На цій платформі 

також представлені бібліотеки з Бидгоща та Пйотркув-Трибунальського. Даний 

рейтинг також відзначає Міську публічну бібліотеку в Катовіцах, яка додала 

більше твітів, ніж лідер. Однак, Twitter не є дуже популярний серед бібліотекарів, 

адже частота додавання нових записів невелика.  

А ось щодо користування бібліотеками мережею Instagram, можна сказати, 

що дана платформа користується більшим попитом, аніж Twitter. В свою чергу 

Публічна бібліотека Нижньої Сілезії у Вроцлаві, а саме, її Департамент праці з 

дітьми та молоддю, має найбільшу кількість підписників серед бібліотек, які 

просувають себе у Instagram. Наступними є бібліотеки Померанії, адже вони є 

найбільш активними бібліотеками на усіх трьох досліджуваних платформах. Так 

Померанська бібліотека в Щеціні займає друге місце в цій мережі. Бібліотеки 
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Ополе та Бидгощі, за профілем яких спостерігають понад 500 користувачів, також 

є дуже динамічними. До рейтингу Instagram потрапили і дві Малопольські 

бібліотеки в Добчицях і Хшануві, а також бібліотека з Куявсько-Поморського 

воєводства в Солець-Куявському [13]. Більш детально було досліджено діяльність 

трьох публічних бібліотек для молоді в Польщі на соціальній платформі Facebook 

так як саме тут вони представлені, зокрема, Муніципальну публічну бібліотеку у 

м. Макув-Мазовецький, Комунальну публічну бібліотеку у Вйонзуві та Публічну 

бібліотеку міста та комуни Барцин. 

Муніципальна публічна бібліотека у м. Макув-Мазовецький має особливий 

простір для найменших читачів, а саме ігрову кімнату, в якій діти сідають за 

столики разом з плюшевими ведмедиками, іграшками та цікавими книгами [10]. 

Facebook-обліковка даної бібліотеки має 504 підписника. Дописи в середньому 

виставляються раз на два дні. Контент сторінки – це фото книг, які книгозбірня 

пропонує читачам, рідше тематика дописів стосується інформації про бібліотеку. 

Тобто мета створення цієї сторінки – це промоція книг з фонду бібліотеки. І варто 

зазначити, що такі дописи збирають найбільше вподобайок, поширень та 

коментарів, адже люди бронюють книги, саме через систему коментарів. В цілому 

сторінка є активною, але не інформативною, тому не такою цікавою. 

Комунальна публічна бібліотека у Вйонзуві має куточок для дітей в стилі 

«Аліса в країні див» і переносить маленьких відвідувачів у фантастичний світ 

книги [7]. На Facebook сторінку даної бібліотеки підписано 1 433 людини. Дописи 

виставляються в середньому з проміжком у 2-4 дні. Контент сторінки направлений 

на анонсування заходів, а також їх фото-звіти, частина дописів стосуються історії 

країни та азам законодавства. Окрім цього є мотивуючі дописи з висловами 

відомих людей та інформація, що стосується проєкту «Маленька книга – велика 

людина». Бібліотека на даній платформі має в середньому 30 вподобайок.  

В свою чергу Публічна бібліотека м. Барцин має відділення для дітей та 

молоді де можна знайти книги для дітей від 3 місяців [5]. В цій бібліотеці діти 

проводять свій час цікаво і творчо не тільки за читанням і переглядом 

мультфільмів, а й з можливістю пограти в різноманітні ігри та вирішити 
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головоломки. Дана книгозбірня налічує на Facebook більше ніж 1 700 

користувачів, дописи виставляються щодня, інколи по декілька за один день. 

Контент сторінки має спрямування на анонси заходів бібліотеки та їх звітність, 

окрім цього у стрічці даної платформи можна зустріти пости, які присвячені 

новинкам у бібліотеці та просто буденним фотографіям книгозбірні. Вподобання 

дописів коливається від 2 до 41 вподобання. В цілому сторінка насичена та цікава. 

Отже, в ході дослідження виявлено, що бібліотеки для дітей та молоді 

США і Польщі, мають актуальні сторінки в соціальних мережах та активно 

застосовують різноманітні медіа-практики в їх просуванні: анонсують цікаві події 

та заходи; проводять конкурси та вебсемінари; висвітлюють зустрічі з цікавими 

людьми, демонструють архівні фото та ілюстрації з книг; рекламують свої 

послуги. Також варто сказати, що медіа-контент їх сторінок є строкатим, сучасним 

та привабливим для молоді, що допомагає у взаємодії з користувачами та заохочує 

читача відвідувати книгозбірені.  

 

2.2. Застосування нових медіа для роботи з користувачем українськими 

бібліотеками для дітей та юнацтва. 

На даний момент майже всі українські бібліотеки активно опановують нові 

форми роботи з користувачем, а саме Internet. Дитячі та юнацькі бібліотеки часто 

мають цікаві та візуально гарні вебсайти, використовуючи казковий або ж 

сучасний дизайн. Присутність книгозбірень у медіа-середовищі постійно 

змінюється: мова йде як про збільшення кількості бібліотек у нових медіа, так і 

про зростання облікових записів у різних соціальних мережах. Українські 

книгозбірні повинні розуміти, що інструменти соціальних мереж допомагають їм 

доносити інформацію до громади в зручний спосіб, розширювати спектр послуг 

для задоволення інформаційних потреб, рекламувати бібліотечні сервіси, 

спілкуватися з потенційними користувачами в зручний для них спосіб. Сторінки в 

соціальних мережах використовуються бібліотеками, як локальний інформаційний 

ресурс, більш наближений до користувача, ніж сайт бібліотеки. На цих сторінках 
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можна знайти контактну інформацію, анонси про майбутні заходи та акції, 

фотографії бібліотеки і її колективу, привітання та відгуки читачів [33]. 

Сьогодні, все частіше ми можемо побачити бібліотечні акаунти у 

соціальних мережах завдяки тому, що це саме вони перебрали на себе роль 

посередника між книгозбірнею та читачем. В тому числі активно опановують 

сучасні медіа і українські бібліотеки для дітей та юнацтва. 

Для даного дослідження з вивчення нових медіа-практик у роботі з 

користувачем дитячих та юнацьких бібліотек України було розроблено анкету 

«Застосування медіа-практик бібліотеками для дітей та юнацтва» (Дод. 1), та 

проведено онлайн-опитування, результати якого використані в даній роботі (Дод. 

2). Більш детально було досліджено впровадження сучасних медіа-практик у 

роботу п’яти бібліотек України з різних регіонів: Львівської обласної бібліотеки 

для дітей, Одеської обласної бібліотеки для юнацтва ім. В. В. Маяковського, 

Запорізької обласної бібліотеки для юнацтва, Миколаївської обласної 

бібліотеки для юнацтва та Черкаська обласна бібліотека для дітей. 

В ході нашого дослідження ми використовуємо дані, отримані з онлайн-

анкетування, яке пройшли 43 співробітників з 29 бібліотек України (Дод. 2, 3). 

Зокрема, ми запитали у них про те, які соціальні медії використовує бібліотека для 

популяризації своєї роботи та залучення нових читачів, відповіді представлено у 

діаграмі. 

Тож як ми бачимо найчастіше українські книгозбірні для дітей та юнацтва 

представлені на платформі Facebook, далі йде Instagram, на третьому місці 
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YouTube, і найменшу кількість сторінок має соціальна платформа Twitter. 

Розглядаючи дане питання можна помітити відмінність між використовуваними 

соціальними мережами вітчизняних бібліотек та зарубіжних. Адже американські 

та польські книгозбірні використовують Twitter набагато активніше, а кількість 

підписників на даній платформі інколи досягає мільйона, в той час, коли 

українські бібліотеки майже не використовують дану соціальну мережу. Також в 

ході дослідження, ми запитали у бібліотекарів, про те, якими на їхню думку мають 

бути дописи в соціальних мережах бібліотеки. Результати були наступними: 41 з 

43 опитаних працівників книгозбірні відповіли, що дописи мають зацікавити 

читача чимось оригінальним, 1 людина віддала свій голос за те, що дописи можуть 

бути такими ж як на офіційному сайті, а також надійшла 1 відповідь, що допис в 

соціальних мережах бібліотеки повинний бути лаконічним і повинен містити 

тільки один заклик до дії, супроводжуваний коротким посиланням (Дод.2). 

Реклама повинна коротко повідомляти про одну подію. Інформація повинна бути 

ненав'язливою і цінною для читачів, а тон спілкування неформальним. Що 

наводить нас на висновок, що дописи в першу чергу мають бути оригінальними та 

не повторюватись на різних платформах. 

Детальний аналіз обраних нами бібліотек стосується використання ними та 

наповнення соціальних сторінок у мережах Facebook та Instagram.  

Найбільшу кількість підписників у мережі Facebook має сторінка 

Львівської обласної бібліотеки для дітей – 5 626 читачів, другою є Запорізька 

обласна бібліотека для юнацтва, яка налічує 1 408 користувачів, наступною є 

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва з кількістю підписників – 981, далі 

йде Одеська обласна бібліотека для юнацтва, яка має 770 читачів і заключною в 

цьому списку є книгозбірня, що налічує 744 користувачів і це Черкаська обласна 

бібліотека для дітей. 

Сторінку Facebook Львівська обласна бібліотека для дітей наповнює досить 

часто та активно. Дописів завжди кілька і виставляються вони протягом 5-ти 

робочих днів. Контент даної сторінки – це анонси та звіти заходів, які проводяться, 

щоденна діяльність читачів книгозбірні, а також їх творчі роботи. Окрім цього 
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бібліотека має власні хештеги, до прикладу: #бібліотека_левеня #lviv_lodb 

#CoolUkrainianLibraries #СучасніУкраїнськіБібліотеки та інші. Дописи достатньо 

повчальні, також подається інформація щодо змін у графіку роботи гуртків або 

бібліотеки в цілому. Тобто можна сказати, що дана бібліотека досить активно 

використовує платформу Facebook у своїй діяльності. Так як користувачі часто 

коментують дописи бібліотеки можна вважати, що книгозбірня вдало 

імплементувала у свою діяльність соціальну мережу, яка стала своєрідним 

провідником між бібліотекою та користувачами. В мережі Instagram Львівська 

обласна бібліотека для дітей має 436 підписника. Контент сторінки доволі 

різноманітний, зокрема, на даній платформі бібліотека висвітлює анонси заходів та 

звітує про їх проведення, рекомендує книги, показує творчі робити власних 

користувачів та активно ділиться афішами виставок проєкту «Музейний Всесвіт», 

адже це є спільний проєкт Львівської обласної бібліотеки та Львівської 

національної галереї мистецтв імені Бориса Возницького. Дана книгозбірня також 

і тут використовує власні хештеги: #бібліотека_левеня #lviv_lodb та інші. 

Кількість вподобань варіюється орієнтовно від 9 до 50 лайків. 

Не відстає на Facebook від попередньої бібліотеки і Запорізька обласна 

бібліотека для юнацтва. Хоча постів тут менше проте дана установа також є доволі 

активною в мережі Internet. Можемо простежити, що бібліотека активно 

співпрацює з іншими державними установами та персонами. В тому числі в 

стрічці є поширення зі сторінки поліції Запорізької області, екс-міністерки 

охорони здоров’я України Уляни Супрун та інші. Контент даної соціальної мережі 

– це переважно заходи, вітальні листівки, промоція книг, посилання на власний 

журнал, що на офіційному сайті. Окрім цього бібліотека популяризує патріотичне 

виховання. Варто зазначити, що візуальний супровід тексту здійснюється 

сучасними зображеннями (в тому числі мемами). Отже ця книгозбірня є досить 

активно використовує нові медіа-практики у своїй роботі. З кількістю 219 

підписників в Instagram вона є третьою в нашому огляді. Контент тут переважно 

знайомить читачів з книгами, які є в бібліотеці, надаючи фото друкованого 

видання та його кроткий зміст в коментарях. Проте окрім цього можна 
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побачити фото з різноманітних заходів, а також буденні фото відвідувачів 

бібліотеки. Власних хештегів дана бібліотека не використовує, а кількість 

вподобань варіюється в середньому від 7 до 31 лайку. 

В свою чергу Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва у соціальні 

мережі Facebook створила не сторінку, а цілу групу. Незважаючи на те, що 

учасників групи трішки менше 1000 дана сторінка не має широко спектру дописів. 

Увесь контент зосереджений на заходах, які повинні відбутися у бібліотеці, 

періодично виставлені фото-звіти з них, а також фотографії видатних 

письменників. Група не є активною, а для того, щоб залишити коментар на 

сторінці потрібно надіслати запит на приєднання до групи. Останній фактор 

говорить про те, що книгозбірня не освоїла роботу з цим медіа і не пристосувалася 

в роботі з ним. Також найменш популярною є і її сторінка на платформі Instagram 

лише 17 підписників. Контент сторінки різноманітний, деякі дописи взагалі не є 

бібліотечними. Є рубрики «Бібліотекар рекомендує», «Серіальні поради від 

МОБЮ» анонси заходів і навіть один фото-звіт з події. Сторінка в Instagram 

відносно нова, проте не зовсім активна. Власні хештеги відсутні. А кількість 

лайків не перевищують 37. 

Позаяк Одеська обласна бібліотека для юнацтва, маючи менше читачів, ніж 

Миколаївська обласна бібліотека для юнацтва веде свою сторінку на Facebook 

набагато активніше та більш різноманітно. В середньому дописи викладаються 

кожних два дні, проте поширюються читачами на свої сторінки. Інформація даної 

присвячена заходам, їх звітам, листівками приуроченим пам’ятним датам. Також 

бібліотека використовує власні хештеги: #вбиблиотекенедолжнобытьтихо, 

#щочитаютьвідомітауспішнілюдиОдеси #сучаснабібліотека. Варто відзначити, що 

бібліотечний проєкт «Що читають відомі та успішні люди Одеси» є достатньо 

популярним. Окрім цього можна зустріти відео, де гості читають вірші. Дана 

соціальна сторінка насичена фото та відеоконтентом. Інформація є доречною та 

цікавою. Можна зробити висновок, що дана книгозбірня впроваджує сучасні 

медіа-практики в свою роботу, можливо тому на платформі Instagram саме 

Одеська обласна бібліотека ім. В. В. Маяковського лідирує за кількістю 
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користувачів - 438. Контент даної сторінки абсолютно весь присвячений промоції 

книг. Лише 8 дописів з 99 відходять від тематики. Це фото книжкових полиць, 

#AdeleChallenge з книгами та фото прикрас бібліотеки. Також бібліотека має 

власні хештиги, зокрема #читайзнами #читайбільшенас #mayakovkaodua 

#bookworm та інші, а кількість вподобань в середньому становить 33 лайки. В 

цілому сторінка є естетична та гарна.  

Черкаська обласна бібліотека для дітей веде свою сторінку в мережі 

Facebook не дуже активно, проте цікаво та інформативно. У стрічці даної 

книгозбірні можна зустріти дописи, що стосуються заходів бібліотеки, процесу 

підготовки до свят, фото їх проведення, листівки приурочені знаменним датам, а 

також зустрічі з письменниками та іншими діячами культури. Окрім цього можна 

прочитати дописи-звіти, щодо витрат бібліотеки. До прикладу бібліотека на 

Facebook написала пост про те, що витратила 30 тисяч гривень на придбання 321 

найменування книг у межах Програми поповнення бібліотечних фондів у 

Черкаській області на 2018-2023 роки. В мережі Instagram книгозбірні налічується 

207 підписників. Контент бібліотеки досить насичений. Окрім того, що бібліотека 

має власну, активну та цікаву рубрику, яку веде за допомогою #живі_книги, 

книгозбірня має й інші свої хештеги, як то #що_почитати #Лис_Букс #живі_книги 

#chobdd. Також бібліотека раз на тиждень виставляє цитати відомих письменників. 

Ну і звісно рекламує власні заходи. Сторінка даної бібліотеки на платформі 

Instagram ведеться значно активніше, ніж на Facebook.  

Тож у підсумку можна сказати, що якщо у бібліотеки цікавий контент в 

мережі Instagram, то це відображається на кількості її підписників, на відміну від 

мережі Facebook. Адже в останній може бути нецікавий та незрозумілий контент, 

проте число читачів буде доволі пристойним. 

 

Висновки до розділу 2 

У розділі було досліджено роботу в нових медіа бібліотек для дітей та 

юнацтва Польщі, США та України. Основними результатами при вивченні 

діяльності американських книгозбірень ми послуговувалися дослідженням 

https://www.instagram.com/explore/tags/adelechallenge/
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неурядової організації TechSoup в об’єднанні з WebJunction, а польських бібліотек 

– працею Барбари Марії Моравєць [13].  

Автором також було проаналізовано зміст сторінок окремих книгозбірень, 

медіа-контент, кількість користувачів, що підписані на сторінки цих бібліотек, їх 

активність (через вподобання) та частота викладу матеріалу, розглянуто тематику 

публікацій. Зроблено загальні висновки про роботу досліджених бібліотек у 

соціальних мережах застосування ними медіа-практик та визначено найактивніші з 

них на Internet-платформах, зокрема, Facebook, Twitter та Instagram. 

Детально проаналізовано використання нових медіа п’яти українськими 

бібліотеками для дітей та юнацтва. Розглянуто соціальні мережі цих книгозбірень, 

проаналізовано тематику публікацій, частоту оновлення інформації, кількість 

підписників та їх активність, власні хештеги та рубрики. Відмічено найактивніші 

бібліотеки на різних платформах, проаналізовано інформацію, яку вони подають 

та роботу зі своїм читачем. Було визначено, що ці бібліотеки активно опановують 

роботу в соціальних мережах і застосовують медіа-практики. 

Під час дослідження було проведено онлайн-анкетування співробітників 

українських бібліотек на тему «Застосування медіа-практик бібліотеками для дітей 

та юнацтва». Результати опитування було використано в роботі та висвітлено у 

даному розділі. В ході анкетування було виявлено, що більшість бібліотечних 

працівників вважає доцільним розвивати журналістські компетенції у 

співробітників бібліотек. Також підтвердили, що використання соціальних медіа в 

діяльності бібліотеки швидше інформує читача, а привертає його увагу до роботи 

книгозбірні привабливий медіа-контент. 
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Розділ 3. Впровадження медіа-практик в роботу Бібліотеки для дітей  

імені Валі Котика, Подільського району м. Києва 

Бібліотека імені для дітей (Подільського району м. Києва) розпочала свою 

роботу 1950 року в курортній зоні Пуща-Водиця. У вересні 1965 року їй 

присвоєно ім'я піонера-героя Великої Вітчизняної війни Валі Котика. З 1982 року 

бібліотека працює на Подолі. Обслуговує дошкільників, учнів 1-9 класів, батьків, 

вчителів, організаторів дитячого читання. Плідно співпрацює із загальноосвітніми 

закладами мікрорайону та подільською філією Української екологічної асоціації 

«Зелений світ». Проводить змістовну роботу з популяризації книги та читання, 

організовує вікторини, конкурси, зустрічі. В бібліотеці постійно виставляють свої 

роботи талановиті діти – читачі бібліотеки. Надаються послуги ВСО і МБА. 

Завідує бібліотекою – Бабіна Людмила Іванівна. 

Зважаючи на те, що книгозбірня орієнтована переважно на роботу з дітьми та 

молоддю, під час даного дослідження ми звернули увагу, що застосування нових 

медіа бібліотекою є недостатнім. А від так недостатнім є і медіа-практики, що 

використовує книгозбірня у своїй роботі. Враховуючи специфіку бібліотеки вся 

основна робота, довгий час, була сконцентрована виключно на обслуговуванні 

користувачів та поповненні її фондів. З часом на вебпорталі централізованої 

бібліотечної системи Подільського району міста Києва було створено сторінку 

бібліотеки імені Валі Котика для дітей. Проте дана сторінка користується попитом 

лише у фахівців, та не охоплює відвідувачів бібліотеки, через незручність 

відвідування цього порталу. Згодом, була створена сторінка бібліотеки на 

Facebook (https://cutt.ly/UrcMJD3) але тривалий час вона не оновлювалась, тому 

інформація була неактуальною, також була наявна, до початку даного наукового 

дослідження, сторінка бібліотеки у Instagram, проте під ім’ям співробітниці 

книгозбірні, а її контент був спрямований лише на звіт з проведених заходів з 

фотографіями та поповнювався украй не регулярно. Тож основними засобами 

спілкування з користувачами для бібліотекарів залишалися традиційні 

комунікації: списки рекомендації літератури, спілкування під час виконання 
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замовлення, довідки, а про новини користувачі дізнавались безпосередньо в 

процесі обслуговування та під час відвідування. 

Для популяризації бібліотеки та спілкуванню з її читачами в кінці жовтня 2019 

року було створено окрему сторінку бібліотеки в мережі Іnstagram 

(@library_podil). Цільовою аудиторією сторінки стали відвідувачі, ті читачі 

мережі Іnstagram яких цікавить бібліотека та книга, студенти, а також інші 

бібліотеки. Враховуючи це, наповнення профілю привели у відповідність до 

потреб аудиторії, змінили згідно сучасним тенденціям та трендам. Через хештег 

#бібліотекарекомендує було введено рубрику, де книгозбірня знайомила читача з 

книгами з власної колекції. Окрім цього сторінка використовує інші хештеги, 

зокрема #бібліотекиукраїни #дитячабібліотека #бібліотекикиєва та інші 

тематичні. 

На сьогодні, сторінка бібліотеки в Instagram має 120 підписників, а їх кількість 

постійно зростає. Щонеділі виходить рубрика «Бібліотека рекомендує», а також є 

рубрика «Бібліотечні меми», створено Gif-анімацію, що одразу почало привертати 

увагу користувачів нових медіа та охоплювати значно більшу їх кількість. Окрім 

цього з регулярною періодичністю з’являються дописи з різними цікавими 

фактами про книги. 

Бібліотечна робота в соціальних мережах – це як візитна карта книгозбірні, 

просування її послуг та представлення діяльності. Аналізуючи профілі у 

соціальних мережах українських та зарубіжних бібліотек, можна підсумувати, що 

перш за все потрібно оновлювати зміст дописів. Контент, тобто наповнення 

сторінки, це те – що привертає увагу, те – заради чого нові користувачі 

підписуються на профіль. Контент має бути сучасним, інформативним, 

креативним, якісним, актуальним та головне цікавим читачеві відповідно вікової 

категорії. 

Для того, щоб сторінка книгозбірні на теренах нових медіа була 

привабливою та набувала популярності серед читачів варто визначитись, якого 

характеру дописи плануються та на яку аудиторію це буде розраховано. 

Паралельно з цим, необхідно проаналізувати цільову аудиторію: хто ваш читач? 
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що цікаво вашому читачеві? яку інформацію він бажає бачити на вашій сторінці? 

скільки часу він проводить в соціальних мережах?. Відповіді на ці питання 

допоможуть вам зрозуміти, в якому напрямку слід вести подальшу роботу, а 

також, підлаштовувати контент під інтереси аудиторії.  

Важливим елементом контенту сторінки бібліотеки в Instagram є якісні 

фотографії. Саме на зображення в першу чергу звертає увагу потенційний 

підписник, таке візуальне супроводження може використовуватись як для 

підсилення опублікованої інформації, так і бути основним елементом допису. 

Окрім цього, потрібно робити свої дописи короткими, а головне з чітким 

закликом до дії і при необхідності включати посилання на довідкову інформацію; 

також варто використовувати теги та хештеги. В своєму дописі потрібно 

позначати обраних посадових осіб або зацікавлені сторони спільноти, і це може 

бути простим способом привернути їхню увагу до бібліотеки. А ось при створенні 

хештегу для певної події, потрібно дізнатися, чи використовувався такий хештег 

раніше. Також варто планувати заздалегідь, що і коли буде публікуватися. Не 

варто забувати і про креативність: платформи соціальних мереж – це креативний 

простір з власним візуальним медіа-контентом. Повідомлення з графікою з 

великою ймовірністю будуть відображатися в каналах читачів, а відео може бути 

ще більш потужним по популярності. Окрім цього потрібно збалансувати зміст, 

щоб не перевантажувати своїх підписників занадто великою кількістю 

повідомлень про бібліотеку. Ще однією з важливих порад є те, що допис повинен 

отримати зворотній відгук, який допоможе в популяризації роботи книгозбірні та 

приверне увагу до важливих питань. 

В опануванні новими формами роботи (вебсайт, нові медіа, соціальні мережі 

та інші інтернет-платформи) бібліотекарям активно допомагає Українська 

бібліотечна асоціація. Організовуються різноманітні семінари з медіа-грамотності, 

медіа-культури, інформаційної безпеки тощо, детальну інформацію можна 

отримати на офіційному сайті асоціації [34]. Також, в Україні діє «Школа 

бібліотечного журналіста», що створена на базі Харківської державної наукової 

бібліотеки ім. В. Г. Короленка (ХДНБ) за грантової за підтримки програми 
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«Бібліоміст» IREX/Україна, інформаційного партнерства НВП «Ідея» та журналу 

«Бібліотечний форум України». Мета школи – сприяти професійному розвитку 

бібліотекарів у сфері бібліотечної журналістики [35]. Ще, можна звернутися до 

методичної допомоги в ті бібліотеки, які вже опанували цей напрямок або 

скористатися допомогою медіа-фахівців. В Україні проходить багато форумів, 

конференцій, семінарів та тренінгів, які можуть допомогти в роботі з медіа-

ресурсами, опануванні медіа-практиками та розширенню медіа-сфери бібліотеки. 

Іноді варто звернутися за допомогою до самих користувачів, які із задоволенням 

проведуть майстер-клас, наприклад, про роботу в соціальних мережах та 

допоможуть засвоїти навички користування ними. 

Отже, робота в нових медіа та соціальних мережах – це сучасний і важливий 

напрямок, який потребує максимальної уваги та зосередженості, швидкого 

реагування та активності, креативності та бажання покращення вебсторінок своєї 

бібліотеки. Ця робота не є одноманітною, а для її ефективності необхідно мислити 

творчо, генерувати нові ідеї, щоб зацікавити свого користувача і, головне 

знаходити цікаву інформацію та подавати її активно застосовуючи сучасні медіа-

практики. 

Висновки до розділу 3. 

В ході дослідження було виявлено, що Бібліотека Валі Котика для дітей 

почала активно використовувати сучасні медіа в своїй роботі лише кілька років 

тому. У розділі було проаналізовано сторінку бібліотеки на вебпорталі ЦБС 

Подільського району та у соціальній мережі Facebook, а також розроблено нову 

сторінку в Instagram. Проведено аналіз цільової аудиторії, розроблено та створено 

власний медіа-контент, як то створення цікавих рубрик, постійне оновлення 

інформації, активний зворотній зв’язок, що призвело до продуктивності, 

збільшенню кількості користувачів, формуванню позитивного іміджу бібліотеки в 

нових медіа. 

 Запропоновано практичні рекомендації щодо використання соціальних 

мереж у роботі бібліотеки, важливості аналізу аудиторії для створення якісного 

контенту. Підтверджено, що опанувати сучасні медіа-практики та вміти вірно 
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використовувати соціальні медіа для розвитку книгозбірні сучасному бібліотекарю 

допоможе фахова підготовка, самоосвіта, семінари та тренінги УБА та навчання у 

Школі бібліотечного журналіста. 

Висновки. 

Частка інформаційної складової в житті сучасної молоді постійно зростає і 

наявність гаджетів це вже не данина моді, а потреба отримувати та ділитися 

інформацією. Завдяки опануванню сучасними медіа-практиками учасники медіа-

простору презентують свою діяльність у вигляді інфографіки, діаграм, фото та 

відео контенту, а сторінки у соціальних мережах стали їх умовними візитівками у 

всесвітній павутині Internet. Як зарубіжні так і українські бібліотеки для дітей та 

юнацтва активно студіюють нові медіа, що відіграють значну роль в житті молоді. 

Адже соціальні комунікації в модернізованому суспільстві уособлюють, в тому 

числі, й соціальні медіа. 

Під час наукового дослідження було проаналізовано понятійну базу за 

темою дослідження, як то «медіа-практики», «нові медіа» та «соціальні мережі». 

Проаналізовано публікації з даної теми провідних науковців таких як: 

В. В. Струнгар, О. Б. Таланчук, Р. Л. Ріжко, Б. М. Моравєць, Ю. М. Половинчак, О. 

Ю. Мар’їна та інших. 

Вивчено досвід використання зарубіжними та вітчизняними бібліотеками 

для юнацтва медіа-практик. Зокрема було досліджено діяльність в нових медіа 

книгозбірень для молоді США, Польщі та України. Проаналізовано їх сторінки у 

соціальних мережах, тематику публікацій, кількість читачів, частоту дописів, 

контент та методи залучення нових користувачів. З’ясовано, що ефективність 

присутності бібліотеки в нових медіа залежить від мети та завдань самої 

книгозбірні, її бажання до відкритого онлайн-спілкування з користувачами. 

Визначено, що на популярність сторінок у соціальних медіа та зростання кількості 

читачів впливає як створення власного, цікавого контенту так і частота оновлення 

повідомлень. В основу аналізу активності бібліотечних акантів у нових медіа ми 

закладали такі критерії, як присутність у соціальних мережах Facebook, Instagram 

та Twitter, загальна кількість читачів та їх активність під дописами, частота 
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оновлюваності дописів та застосування медіа-практик для створення власного 

контенту. Встановлено, що медіа-простір бібліотек США та Польщі є доволі 

широким, проте на різних соціальних платформах однієї бібліотеки часто 

зустрічається однакове наповнення, а медіа-середовище українських – постійно 

розширюється та майже завжди має різний контент у соціальних мережах. 

Активне ж використання нових медіа у своїй роботі дає можливість не лише 

інформувати про свою діяльність, здійснювати промоцію книг, а й залучати до 

бібліотек молодь.  

Під час дослідження було проведено анкетування співробітників 

українських бібліотек на тему «Застосування медіа-практик бібліотеками для дітей 

та юнацтва». Результати опитування висвітлено в другому розділі та представлено 

у додатках. Вони свідчать про усвідомлення фахівцями важливість розробки 

авторського контенту для популяризації роботи книгозбірень. 

Також досліджено медіа-контент на вебпорталі та у нових медіа Бібліотеки 

для дітей імені Валі Котика, Подільського району м. Києва. Розглянуто 

користувацьку аудиторію та дописи у соціальних медіа. В межах практичної 

складової наукового дослідження було створено сторінку Бібліотеки для дітей 

імені Валі Котика в соціальній мережі Instagram та розроблено авторські дописи з 

урахуванням сучасних медіа-практик. 

Аналізуючи профілі у соціальних мережах українських та зарубіжних 

бібліотек, можна зробити висновок, що одним з важливих кроків у використанні 

нових медіа в роботі сучасної бібліотеки є формування, виготовлення та реалізація 

власного сучасного контенту. Тому, було запропоновано практичні рекомендації 

щодо використання соціальних мереж у роботі бібліотеки, створення авторських 

дописів та підвищення активності працівників шляхом проходження тренінгів та 

курсів з журналістики та медіа-грамотності. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Нині спостерігається зростання наукового 

інтересу до досліджень впливу документно-інформаційної індустрії на 

інформаційний простір. У центрі уваги науковців та практиків знаходиться пошук 

шляхів створення сприятливих умов для стабільного соціально-економічного та 

культурного розвитку України та її регіонів на основі максимального 

використання досягнень наукового та соціально-гуманітарного прогресу країни. 

Наукову цінність для дослідження окремих питань функціонування 

бібліотек мали праці В. Горового, Т. Гранчак, Р. Мотульського, М. Сенченка, 

Д. Солтона, Л. Філіпової, А. Чачко, Я. Шрайберга. Варто відзначити значний 

науковий доробок Д. Солов'яненко щодо ролі академічних бібліотек у 

конструюванні інтегрованих інформаційних е-середовищ та створенні дискурсу 

академічного бібліотекознавства та поступ е-науки [23]. Одночасно західними 

науковцями активно досліджуються питання використання в діяльності бібліотек 

мобільних сайтів, текстових повідомлень, електронних книг, доступ до баз даних 

та каталогу, акаунтів соціальних мереж, а також впровадження доповненої 

реальності із взаємодією з геолокацією, мапуванням та фондом бібліотеки. 

 Метою дослідження є розгляд і характеристика креативних документно-

інформаційних індустрій в Україні (на прикладі Науково-технічної бібліотеки 

Одеського національного політехнічного університету), впровадження 

інноваційних технологій та нового підходу до бібліотек як до об’єкта документно-

інформаційної індустрії. 

 Об’єктом дослідження є процеси впровадження креативних документно-

інформаційних індустрій в інформаційне суспільство.  

Предметом дослідження є засоби впровадження креативних документно-

інформаційних індустрій, а саме інформаційних технологій віртуальної та 

доповненої реальності в діяльність Науково-технічної бібліотеки Одеського 

національного політехнічного університету.  

 Відповідно до мети, визначені основні завдання дослідження: 
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- надати визначення поняттю «креативні індустрії»; 

- проаналізувати значення креативної індустрії для функціонування 

інформаційного суспільства; 

- охарактеризувати Науково-технічну бібліотеку Одеського 

національного політехнічного університету як базу дослідження; 

- визначити можливості VR та AR віртуалізації документних систем та 

фондів Науково-технічної бібліотеки Одеського національного 

політехнічного університету; 

- скласти аналітичний огляд інформаційних технологій VR та AR в 

бібліотеках; 

- проаналізувати маркерну технологію програми Vuforia в контексті 

індексування документа в доповненій реальності; 

- здійснити прототипування мобільного додатку «ARLIB» для Науково-

технічної бібліотеки Одеского національного політехнічного 

університету та сформулювати рекомендації щодо оптимізації роботи 

з фондами Науково-технічної бібліотеки ОНПУ для впровадження 

інформаційних технологій VR та AR. 

Методологія дослідження. У рамках дослідження були використані такі 

методи дослідження як: аналізу літератури та джерел – для вивчення наукових 

джерел і літератури;  ретроспективний аналіз – для вивчення історії застосування 

технологій віртуалізації в діяльності бібліотек; компаративний аналіз – для 

зіставлення різних видів інформаційних технологій VR та AR в контексті 

бібліотечної справи; прототипування – для розробки прототипу мобільного 

додатку «AR НТБ ОНПУ»; узагальнення – для формулювання висновків 

дослідження.  

Наукова новизна одержаних результатів. У роботі вперше порушується 

питання про особливості впровадження інформаційних технологій доповненої та 

віртуальної реальності в роботу з документними фондами академічних бібліотек, 

зокрема НТБ ОНПУ; розглянуто особливості маркування в програмах зі створення 

VR та AR з метою анотування, індексування документів бібліотек. Крім того, 
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пропонується розглядати інформаційні технології VR та AR не лише в ракурсі 

програмування, а й як предмет бібліотекознавчих та документознавчих досліджень 

(нові засоби документування). 

Практичне значення одержаних результатів Практична цінність 

результатів роботи полягає в тому, що проведені дослідження дозволять 

ініціювати роботу з впровадження інформаційних технологій VR та AR в 

діяльності університетських бібліотек, насамперед НТБ ОНПУ. У майбутньому це 

має оптимізувати процедури пошуку та використання документних фондів, а 

також сприяти популяризації бібліотечної справи та підвищення статусу 

університету. Підтверджено, що VR або AR слід розглядати як вагомі доповнення 

до інструментарію, який бібліотеки можуть використовувати для залучення своєї 

аудиторії не лише за допомогою новітніх технологій, але й з метою забезпечення 

належного підходу до навчання інформаційній грамотності. 

Апробація результатів наукової роботи.  Основні результати наукової 

роботи відображені у матеріалах VI міжнародної науково-практичної конференції 

студентів, аспірантів і молодих науковців «Актуальні питання документознавства 

та інформаційної діяльності: теорії та інновації» (Одеса, березень 2020р.), 

міжнародній науково-практичній конференції «Соціальні комунікації: 

інструменти, технологія і практика» (Запоріжжя, 21-22 лютого 2020 р.). 

Структура роботи. Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів 

(семи підрозділів), висновків, списку використаної літератури, що містить 54 

позиції. 1 додатку. Обсяг основного тексту дослідження становить – 30 

сторінок, загальний обсяг тексту – 40 сторінок. У роботі вміщено 11 рисунків, 4 

таблиці. 
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РОЗДІЛ 1 КРЕАТИВНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ІНДУСТРІЇ УКРАЇНИ 

1.1. Поняття «креативної індустрії» 

Креативні індустрії  — це перелік видів економічної діяльності, що мають 

потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне 

(мистецьке) та/або креативне вираження, а їх продукти та послуги є наслідком 

індивідуальної творчості, навичок і таланту. В Міністерстві культури України 

працює сектор розвитку креативних індустрій, з 2018 року -Директорат 

креативних індустрій. 

Креативні індустрії визначають як такі, що походять з індивідуальної 

креативності, вміння і таланту, мають потенціал до багатства і створення робочих 

місць через генерування та використання інтелектуальної власності [51]. 

ЮНЕСКО визначив креативні індустрії як індустрії, метою яких є створення, 

виробництво і комерціалізація творчих (креативного) змістів, які є 

нематеріальними і культурними за своєю природою. Саме зазначеніі змісти 

захищені правом інтелектуальної власності і можуть набрати форми продукту чи 

послуги [51]. 

Говорячи про креативні індустрії, необхідно пам’ятати, що вони спираються 

винятково на індивідуальне мистецтво і талант, створюють додаткову вартість і 

робочі місця завдяки використанню інтелектуальної власності. Культура стає 

природною складовою економіки, а інформаційно-інтелектуальні ресурси - 

вирішальними. Креативні індустрії пов’язані з інноваціями, що робить їх 

конкурентноспроможними. Ключовими характеристиками креативних індустрій є 

те, що вони: 

- сприяють зниженню рівня безробіття завдяки самозайнятості населення, 

коли головною цінністю будуть креатині ідеї, які здатні приносити дохід;  

- органічно поєднують науку і мистецтво, креативність та інновації;  

- стирають кордони між країнами завдяки міжнародному співробітництву 

через ефективне використання Інтернет-технологій, відкритого доступу до 

інформаційних потоків;  
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- дозволяють створювати сучасні унікальні ідеї та бачення світу завдяки 

культурній та етнічній різноманітності; 

-ґрунтуються на таких позитивних людських якостях, як творчість, 

креативність, ввічливість, моральність, толерантність, доброта, оптимізм, 

відкритість, щирість, комунікабельність. 

Необхідно органічно поєднати п’ять ключових напрямів їх діяльності:  

 - функціонування професійних мереж та асоціацій;  

- зміцнення організаційного потенціалу, що можливо забезпечити шляхом 

налагодження системи безперервної освіти;  

- удосконалення та розвиток бізнес інкубаторів;  

- створення креативних кластерів і хабів;  

- інтернаціоналізація інноваційних індустрій [24].  

 Дж. Браун виділяє чотири  ключових елементи інтелектуальної концепції 

креативних індустрій, а саме: базуються на творчих, художніх можливостях 

особистостей; діють в спілці з менеджерами та технологами; створюють ринкові 

продукти; економічна цінність має культурне чи інтелектуальне походження [46]. 

Так,  для міст важливо скеровувати творчий потенціал підприємців через 

створення творчих осередків та середовищ у містах, які часто називають 

креативними кластерами. Креативні кластери – це особливе місце, декілька 

підприємств, фірм, майстерень, офісів, які об’єднані в спільному просторі і зайняті 

в сфері культурного підприємництва [3]. Головною рисою креативних кластерів є 

спільна атмосфера творчості та бізнесу, яка сприяє виробництву нового продукту. 

Часто такі кластери допомагають проводити міську регенерацію. 

Програми у сфері культури працюють за такими напрямами як управління 

проектами, культурне лідерство, просування культурного продукту, фандрайзинг, 

журналістика і комунікації. Основними компонентами програм є практичні 

дослідження, тренінги, інформаційні кампанії та надання можливостей для 

міжнародного культурного співробітництва. Проте, не зважаючи на всі здобутки, 

ще досі відчутний технологічний розрив між Україною та розвинутими країнами 

світу. З метою вирішення цього питання планом пріоритетних дій Уряду України 
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передбачено утворення Офісу розвитку інновацій з метою підтримки та 

заохочення розвитку інноваційних підприємств і стартапів шляхом забезпечення їх 

фінансування, необхідними консультаційними послугами та технічною допомогою 

на всіх етапах – від інноваційної ідеї до кінцевого продукту [2].  

Варто зазначити, що перевагами національної економіки є вигідне 

географічне положення, багатогалузева інфраструктура, людський капітал, що має 

невичерпний креативний потенціал, унікальні чорноземи, особливі народні 

промисли, туристичні родзинки, культурна спадщина та ін.  

 

1.2. Значення креативних індустрій для функціонування 

інформаційного суспільства 

Інформаційне суспільство – це теоретична концепція постіндустріального 

суспільства, історична фаза можливого еволюційного розвитку цивілізації, в якій 

інформація і знання продукуються в єдиному інформаційному просторі згідно 

наукової точки зору Ф. Уебстера [25]. Головними продуктами виробництва 

інформаційного суспільства є інформація і знання.  

Інформаційне суспільство - це суспільство знань, що потребує орієнтирів. 

Так накопичення та поширення інформації сягнуло небачених меж, але масив 

інформації не становить інтелектуальної цінності і не може бути конвенційним 

продуктом на ринку. Саме фаховий добір, систематизація та репрезентація 

інформаційного контенту з розпорошених джерел є наразі ключовим завданням 

міжнародної наукової спільноти. Водночас подібна діяльність не може зводитися 

до абстрактної кластеризації ресурсів за низкою родо-видових ознак, а має бути 

максимально кастомізована, припасована до конкретних потреб користувачів, 

конкретних пошукових запитів. Така діяльність, за всієї неминучості автоматизації 

процесу, не тільки не втрачає своєї актуальності, а навпаки, надає значно ширших 

повноважень працівникам наукової електронної бібліотеки. Адже часто для 

отримання по-справжньому релевантних і верифікованих результатів пошук має 

бути максимально гнучким, персоналізованим. Звісно, наявний пошуковий 

інструментарій надає для цього широкі можливості. Однак «жива», 
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нероботизована консультація з фахівцем, залучення до процесу наукового пошуку 

масиву фонових знань та професійних навичок бібліотекаря як і раніше становлять 

неабияку цінність [18]. 

Так 26 грудня 2019 року Міністерство цифрової трансформації взяло участь 

у круглому столі «Розвиток цифрових навичок та компетентностей в Україні: 

передумови та практичні кроки». Заступниця міністра цифрової трансформації з 

питань євроінтеграції Валерія Іонан згадала про стратегічну мету Мінцифри — 

навчити цифровій грамотності 6 млн українців протягом трьох років, а також 

презентувала результати першого в історії України соціологічного дослідження 

цифрових навичок громадян.  

Крім того, 11 січня 2020 року Міністерство цифрової трансформації України 

та Українська бібліотечна асоціація оголосили про початок співпраці. 

Меморандум про співпрацю підписали заступник Міністра цифрової 

трансформації з питань європейської інтеграції Валерія Іонан і президентка 

Всеукраїнської громадської організації Українська бібліотечна асоціація Оксана 

Бруй. Міністерство цифрової трансформації та Українська бібліотечна асоціація 

спільно сприятимуть розвитку цифрової грамотності. Зокрема, близько 6.000 

бібліотек по всій країні долучаться до національної кампанії з цифрової 

грамотності «Будь на часі!» та популяризуватимуть інформацію про проєкт «Дія. 

Цифрова освіта», мета якого навчити цифровій грамотності 6 мільйонів українців 

за три роки. Також ці бібліотеки стануть першими хабами проєкту «Дія. Цифрова 

освіта» і нададуть всім охочим доступ до безкоштовного навчання на національній 

онлайн-платформі з цифрової грамотності. 

Далі 21 січня 2020 року запрацювала в тестовому режимі Національна 

онлайн-платформа з цифрової грамотності. Кожен українець відтепер має 

безкоштовний доступ до цифрової освіти. Для навчання цифровій грамотності 

обраний інноваційний формат — освітні серіали. На онлайн-платформі доступні 

три освітні серіали: базовий серіал із цифрової грамотності, серіал із цифрової 

грамотності для вчителів і серіал для батьків «Онлайн-безпека дітей» [18]. 
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В Україні починає формуватися кластер креативних індустрій – це індустрії, 

що походять з індивідуальної творчості, навичок і талантів, та мають потенціал до 

формування добробуту і створення робочих місць через генерування та 

економічну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

Сучасний стан формування креативних індустрій в Україні відображає їх 

урбаністичну орієнтацію (центри розвитку провідні міста – Київ, Львів, Дніпро, 

Одеса, Харків, Запоріжжя та інші) та кластерну модель їх організації (ІТ-сфера, 

мистецтво, освіта, дизайн). Водночас в Україні не створено повноцінної 

інфраструктури креативних індустрій, хоча активно розвиваються різноманітні 

організаційні креативні хаби: коворкінги, майстерні, інкубатори, лабораторії і 

кластери. Ці нові простори дають змогу більшій чисельності людей продуктивно 

реалізувати й розвивати власні таланти та творчі здібності [19]. 

Нині в регіонах України спостерігаються успішні спроби створити кластери 

креативних індустрій. Загалом Україна має українців, громадян, заряджених 

емоційно, талановитих людей з культурним бекграундом. Це – наша велика сильна 

сторона. Натомість важлива слабка сторона – це невміння себе презентувати. У 

нас переважно можна зробити щось у маленькій групі. Звідси і бум третіх місць, 

коворкінгів, які, фактично, вже є в кожному обласному місті. 

 Отже, Українська держава повинна створювати  умови та стимули, також 

дбати про те, щоб основи креативної інформаційної індустрії формувалися ще зі 

школи, удосконалювалися й поглиблювалися та розвивалися. Саме тоді буде 

забезпечена можливість створення демократичного інформаційного суспільства в 

сучасній Україні. 
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РОЗДІЛ 2 

ДІЯЛЬНІСТЬ УНІВЕРСИТЕТСЬКОЇ БІБЛІОТЕКИ НА ОСНОВІ 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ 

 

2.1. Характеристика Науково-технічної бібліотеки Одеського 

національного політехнічного університету як бази дослідження 

Науково-технічна бібліотека (НТБ) є структурним підрозділом Одеського 

національного політехнічного університету. Бібліотека була заснована у вересні 

1918 року одночасно із заснуванням Одеського політехнічного інституту 

[38Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

На сучасному етапі розвитку до традиційних завдань роботи бібліотеки 

додалися функції перетворення бібліотеки в сучасний інформаційний центр. З 

1997 року при бібліотеці в лабораторії інформаційних технологій створюється 

електронна бібліотека (Електронні наукові видання ОНПУ, Електронні книги, 

Компакт-диски, Електронні навчальні і методичні видання ОНПУ, тези доповідей 

«Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі»). З 2001 року в 

бібліотеці створюється електронний каталог, діє локальна комп'ютерна мережа.  

Сучасний етап розвитку бібліотеки характеризується зміною основних 

пріоритетів діяльності. До традиційних завдань додаються функції інформаційного 

забезпечення навчального та наукового процесів, перетворення бібліотеки в 

сучасний інформаційний центр, забезпечення широкого доступу читачів до 

власних бібліотечних інформаційних продуктів, використання світової мережі та 

світових банків даних [38]. 

Щорічно бібліотека обслуговує понад 28 тис. читачів. Книговидача за рік 

складає понад 604 тис. примірників, відвідування – понад 310 тис. До послуг 

читачів п'ять абонементів: для викладачів, науковців та співробітників 

університету; для студентів денної форми навчання; для студентів заочної форми 

навчання; художньої літератури; філологічної літератури та МБА. Працює п'ять 

читальних залів: для викладачів, наукових співробітників; електронних ресурсів; 

технічної та природознавчої літератури; гуманітарної та суспільно-політичної 
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літератури; філологічної літератури. Одночасно в читальних залах бібліотеки 

можуть працювати 520 читачів [38].  

Структура бібліотеки представлена на рисунку 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 Структура Науково-технічної бібліотеки  

Одеського національного політехнічного університету [38] 

 

Наразі книжковий фонд нараховує 1,2 млн примірників. Тематика зібрань: 

інженерна справа, машинобудування, обчислювальна техніка, мікроелектроніка, 

теплотехніка, гідравліка, електротехніка, радіотехніка, обробка металів, транспорт, 

організація виробництва, хімічна промисловість, металургія,  економіка, 

гуманітарні та суспільно-політичні науки. Бібліотека також має багатий фонд 

художньої літератури [38]. 
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Пошуковий апарат бібліотеки складається з системи бібліотечних каталогів і 

картотек, електронного каталогу, електронної бібліотеки, спеціалізованого фонду 

довідково-бібліографічних видань. Електронна бібліотека містить 6700 

повнотекстових електронних версій науково-технічних збірників, які видає 

університет, навчальних посібників, конспектів лекцій та методичних посібників 

викладачів та наукових співробітників університету. В бібліотеці діє безкоштовна 

зона WI-FI. Відкритий доступ до ресурсів дистанційного навчання. Репозитарій 

ОНПУ – сховище науково-технічної бібліотеки, це електронний архів наукових та 

освітніх матеріалів ОНПУ - накопичує, зберігає, розповсюджує та забезпечує 

довготривалий, постійний та надійний доступ через Інтернет до наукових та 

освітніх матеріалів професорсько-викладацького складу, співробітників, студентів, 

аспірантів та докторантів Одеського національного політехнічного університету. 

Усе вище сказане дає можливість констатувати, що фонди НТБ ОНПУ 

орієнтовані на забезпечення інформаційних потреб не лише співробітників 

університету та його студентів, а й створення наукового континууму ЗВО, його 

інтеграцію з світовою наукою. Проте, входження науки в інтернет-простір, 

автоматизацію її оброблення, а також лавиноподібне зростання наукової 

інформації, зумовлює швидке застаріння таких форм бібліографування, як 

бібліографічні списки літератури та покажчики (особливо в окремих файлах pdf). 

Ці форми бібліографії замінюють електронні бази та електронні каталоги, 

персональні сторінки вчених в наукових соціальних мережах, на кшталт 

ResearchGate, Google Scholar, Academia.edu. Головною перевагою цих сервісів є, на 

нашу думку, динамічність та оновлюваність. Тож перед бібліографом сучасної 

академічної бібліотеки постає завдання консолідації розрізнених даних та сторінок 

вчених університету, наприклад в репозитарії ЗВО. Створення нових форм 

навігації в масиві наукової та навчальної літератури. 
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2.2. Можливості VR та AR віртуалізації фондів Науково-технічної 

бібліотеки Одеського національного політехнічного університету  

Згідно ДСТУ ГОСТ 7.51:2003 «Система стандартів з інформації, бібліотечної 

та видавничої справи. Картки для каталогів і картотек. Каталогізація у виданні. 

Склад, структура даних та видавниче оформлення» (діє від 28 листопада 2003 р.) 

каталоги можуть бути: карткові, книжних видань, на мікроносіях, машиночитанні 

та ін. [15]. Картковий каталог завжди відображає реальний склад фонду. Але 

картковий каталог має й істотні недоліки: існує в одному примірнику, має великий 

обсяг і тому іноді потребує значних площ для розміщення, пошук за його 

допомогою часто відбирає багато часу [20]. 

Сьогодні в умовах інформатизації і впровадження засобів автоматизації в 

бібліотеках, музеї, архіви, відбувається консервація карткових каталогів, 

створюють електронні каталоги, якими зможуть користуватися одночасно багато 

користувачів у залежності від кількості відеотерміналів [19]. 

Можливості AR технології вбачаємо у доповненій матеріалізації книги за 

електронним каталогом. При наведенні мобільного додатку та скануванні коду 

книги, можна побачити фото книги, її анотацію, місцезнаходження (рис. 2.2). 

 

Рисунок 2.2. Перетворення баз даних за допомогою доповненої реальності 

Доповнена реальність є інформаційною технологією, що «доповнює» 

основне повідомлення певним чином: ілюструє, надає підказки, деталізує, показує 

посилання, додаткові умови тощо. Так, в НТБ ОНПУ бібліографічні покажчики 

можуть бути проілюстровані за допомогою цієї технології, перетворюючи сухий 
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список даних в галерею відомих особистостей (рис. 2.3), або за допомогою скан-

маркерів ілюструвати систематичні каталоги відповідно до тематики, а отже 

полегшує пошук книг (рис. 2.3). 

 

Рисунок 2.3 Ілюстративна функція доповненої реальності на прикладі 

бібліографічних покажчиків 

 

Рисунок 2.4 Ілюстративна функція доповненої реальності для систематичного 

каталогу 

При цьому, технологія створення доповненої реальності для ілюстрування 

списків або баз даних однакова і може бути узагальнена (рис. 2.5). 
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Рисунок 2.5 Алгоритм створення доповненої реальності 

Бібліографу необхідно отримати від читача найдокладніший набір 

відомостей для видачі йому відповідної інформації: тему, мету запиту, 

хронологічні, мовні рамки, види документів [22]. Саме ці відомості можуть стати 

змістом доповеної реальності. Практики бібліотечної справи [19] відмічають, що 

формулювання тематичних запитів читачем відбувається на основі його 

суб'єктивних уявлень про тему, які нерідко не збігаються з її дійсним змістом. 

Читач схильний до розширеного формулювання теми запиту, нерідко називає її 

приблизно. У процесі діалогу тема може бути звужена. Технології доповненої 

реальності можуть допомогти читачу звузити та деталізувати пошукові запити за 

допомогою підказок, образів, вказівок, що полегшить та автоматизує цю 

трудомістку роботу бібліографа.  

Для відвідувачів академічної бібліотеки доповнена реальність виконує 

функції підказки (де шукати книгу), путівника (AR надає інформацію для 

ознайомлення із структурою та порядками бібліотеки, створюючи своєрідну 

екскурсію бібліотекою), інформування в контексті експозиційного заходу 

(виставки) бібліотеки.  

Для співробітників бібліотеки АR може допомогти в роботі з читачами (на 

картках технологія за допомогою маркерів показує статус заборгованості, строки 

задачі книг, пошукові інтереси тощо). Великі можливості АR-технології 

відкриваються в процесі комплектування, обліку та зберігання бібліотечних 
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фондів. Співвідношення методів наукового комплектування та упорядкування 

інформації для імплементації технологій доповненої реальності в бібліотеках 

узагальнено у таблиці 2.1. 

Таблиця 2.1  Способи комплектування бібліотек та їхня AR-віртуалізації 

Наукове комплектування бібліотечних 

фондів 

Бази даних AR-технологій 

Типологічне – поповнення колекцій 

типовими предметами, характерними для 

визначеної епохи. 

База зображень: предметний світ гри – 

логічне зібрання ігрових та неігрових 

об’єктів. 

Тематичне – документування процесів та 

явищ, які розкривають певну тему, 

комплектування різнотипних предметів. 

База наративів – подій, віх (значущих дат) 

тощо. 

Комплексний метод сполучає у собі два 

попередні. 

База світів: хоронологічних, історичних, 

альтернативних, фантастичних тощо. 

 

Науково організована база даних у-бібліотеці стає основою для створення 

баз даних доповненої реальності: баз об’єктів, баз зображень, баз індексів, баз 

анотацій, баз рефератів тощо. 
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РОЗДІЛ 3 

ВПРОВАДЖЕННЯ В ДІЯЛЬНІСТЬ АКАДЕМІЧНИХ БІБЛІОТЕК 

ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ VR ТА AR 

3.1. Інформаційні технології віртуальної та доповненої реальності в 

бібліотеках 

Консорціум Всесвітньої павутини (англ. World Wide Web Consortium, W3C) 

визначає мобільну мережу як мережу, в якій користувачі можуть отримати доступ 

до інформації з будь-якого місця, незалежно від типу використовуваного 

пристрою [54]. Значно зросли доступ до Інтернету з мобільних пристроїв. Це 

пов’язано з багатьма факторами, такими як технологічні вдосконалення цих 

пристроїв, швидша передача даних та менші витрати на з'єднання. Цей новий 

контекст призвів до створення різноманітних мобільних веб-інструментів, які 

пропонують різноманітні функції, такі як адаптованість веб-сайтів, використання 

QR-кодів (швидкого реагування), інструменти геолокації, доповнена реальність та 

технологія RFID [54].  

Технологічний прогрес породжує нові проблеми, зокрема необхідність 

адаптувати бібліотеку до нових вимог чи потреб сучасних користувачів. Це 

означає, що деякі послуги, пропоновані бібліотекою, мають розвиватися, 

наприклад, зі створенням мобільного веб-сайту або mOPAC (мобільного OPAC). 

Можуть бути запропоновані нові послуги, такі як QR-коди, вбудовані в каталог з 

бібліографічною інформацією, віртуальна довідка через мобільний телефон або 

геолокація бібліотек [29]. 

І хоча загалом вчені визнають, що використання технології дистанційного 

зв’язку до бібліотечних послуг є далеко не новою концепцією, впровадження в 

бібліотечну справу технологій віртуальної та доповненої реальності є інновацією, 

при чому не лише у маркетингових цілях, а й як засіб підвищення якості 

бібліотечних послуг [33].  

Значна кількість користувачів бібліотеки виявляє інтерес в отриманні доступу 

до стандартних бібліотечних послуг через мобільний пристрій: пошук книг в 

каталозі, продовження терміну користування книгою або її резервування, 
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перевірка годин роботи бібліотеки тощо, втім в сучасному медіапросторі значну 

роль відіграють візуалізації, з інтерактивними функціями, елементами повного 

залучення. Прикладом є бібліотеки на платформах «Second life» [49]. Найбільш 

поширеними у бібліотечній практиці є мобільні рішення так звані ang. wearable 

devices, що можуть виступати як, наприклад, аудіогіди, інструменти аранжування 

відповідного змісту у вигляді QR-кодів або спеціалізованих додатків [49].  

Не менш корисними видається використання бібліотеками можливостей 

соціальних мереж для інформування відвідувачів про інформаційні заходи, 

виставки, цікаві події, можливості огляду бібліотечних експонатів [18]. Показовим 

є розміщення інформації про бібліотеку на сайті університету [38]. Варто також 

згадати віртуальні тури, цифрові архіви, мультимедійні презентації, аудіо та відео- 

матеріали, електронні каталоги, путівники тощо. 

Додатки, що використовують AR, можуть бути таким же простими як, 

наприклад, швидкі текстові повідомлення, або ж настільки складними, як 

інструкція для виконання надскладної хірургічної операції. Вони можуть виділяти 

певні моменти, розширювати розуміння різноманітних речей, або ж надавати 

доступні та миттєві дані.  

Існує широкий спектор інструментів з доповненою реальністю, але нас 

цікавить такі, що можуть бути застосовані у просторі університетської бібліотеки 

та працюють з текстами і мультимедіа. До таки програм належать: 

 Перекладач Google Translate також вміє працювати у віртуальної реальності. 

Для того щоб перекласти напис на незнайомій мові досить навести камеру 

на текст, а на екрані подивитися переклад; 

 Wikitude— один з перших застосунків для доповненої реальності. Він 

об’єднує локальний пошук із доповненою реальністю і демонструє 

інформацію про навколишній світ. 

 Roar – платформа-конструктор доповненої реальності. Скріншоти програми 

для створення свого проекту доповненої реальності показано на рис. 3.1; 3.2, 

3.3. 

https://www.makeuseof.com/tag/11-android-apps-need-traveling-world/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.wikitude
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Рисунок 3.1 Скріншот шаблонів AR в програмі ROAR 

  

Рисунок 3.2 Скріншот створення власного проекту AR в програмі ROAR 

 

Рисунок 3.3Скріншот геолокації власного проекту AR в програмі ROAR 

 ARLOOPA (лупа AR) – додаток для розширеної реальності (AR) та 

віртуальної реальності (VR), яка надає AR та VR послуги: служби 

розширеної реальності на основі хмар, створення 2D та 3D вмісту. 

ARLOOPA використовує розширену реальність, розпізнавання зображень та 
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технологію комп'ютерного зору для перетворення реального світу в 

доповнену або віртуальну реальність [46]. 

 Metaverse – платформа для створення мобільних додатків в доповненій 

реальності. Розробники можуть самостійно налаштувати карту, що 

з’являються на ній об’єкти. За словами творців, на платформі можна 

розмістити необмежену кількість таких світів [50].  

 Vuforia - це фреймворк (платформа) доповненої реальності для мобільних 

пристроїв, розроблені компанії Qualcomm. Vuforia використовує технології 

комп'ютерного зору та відстеження плоских зображень і простих об'ємних 

реальних об'єктів в реальному часі [50]. 

Ці технології відкривають багато можливостей як для студентів, так і для 

співробітників (табл.3.1). 

Таблиця 3.1  Функції AR-технологій у бібліотечному просторі 

Функції 

документів у 

формі AR 

Для відвідувачів бібліотеки Для співробітників бібліотеки 

індексальна спрямовують увагу, 

вкузують напрямок руху 

(путівник, е-гід) 

ідентифікують індекси, коди, 

класифікатори тощо, що оптимізує 

пошук та поповнення фонду 

довідково-

інформаційна 

надають інформаціну 

довідку про реальний об’єкт, 

підказки, загадки 

полегшують роботу з анотуванням, 

бібліографуванням 

гедонічна створюють позитивний 

настрій, розважають 

візуалізують структуру фондів, що дає 

можливість оптимізації роботи з ними 

 

Крім того, є вже готові інформаційні програмні продукти з доповненою 

реальністю.  

3.2. Аналіз маркерної технології Vuforia в контексті індексування 

документа в доповненій реальності 

Vuforia - платформа доповненої реальності і SDK для мобільних пристроїв 

розроблені Qualcomm. Vuforia використовує технології комп'ютерного зору, а 

також відстеження плоских зображень і простих об'ємних реальних об'єктів в 

реальному часі. Дана платформа за замовчуванням доступна для використання в 

ігровому движку Unity3D. Платформа пропонує інтерфейси програмування 
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додатків на мовах Java, C ++, Objective-C, і .Net через інтеграцію з Unity. Додатки 

доповненої реальності, створені на платформі Vuforia, сумісні з широким спектром 

пристроїв, включаючи iPhone, iPad, смартфони та планшети на Android з версії 2.2. 

[50]. 

«Маркерами» (Targets) в Vuforia називається об'єкти для розпізнавання. 

Маркером може бути що завгодно: від 2D картинки до повноцінної складної 3D - 

моделі. Маркери завантажуються в базу даних Vuforia на сайті розробника, звідти 

ж і йде управління ліцензіями, ключами, базами даних тощо Після завантаження 

маркерів, базу даних можна скачати або використовувати як віддалену, в 

залежності від використовуваних методів розпізнавання [41]. 

Localtarget (локальний маркер) - метод розпізнавання, коли маркери 

зберігаються в локальній базі даних. Це означає, що БД знаходиться прямо на 

пристрої, що дозволяє збільшити швидкість роботи. Cloudreco (хмарне 

розпізнавання) - метод розпізнавання, коли база даних знаходиться на сервері, а не 

на пристрої і доступ здійснюється через ключі доступу. Даний метод хоч і 

повільніше, ніж «localtarget», але дозволяє заощадити багато пам'яті. Localtarget ж 

- швидше, надійніше, працює в офлайні, але вимагає додаткове місце на смартфоні 

для зберігання всіх маркерів [47]. 

Vuforia обробляє призначені для користувача маркери за алгоритмом: 

1. користувач завантажує необхідний йому маркер в базу даних на сайті; 

2. Vuforia обробляє отриманий маркер і переводить його в чорно-біле 

зображення; 

3. в отриманому Ч / Б зображенні він розставляє «ключові точки» в кутах або 

на перетині контрастних ділянок; 

4. повертає кольорове зображення назад; 

5. коли користувач підключає базу даних, алгоритм шукає раніше розставлені 

крапки і формує доповнений контент. 

Ми розглядали маркери Vuforia для перевірки працездатності AR за 

критеріями: яскравість зображення, контрастність, насиченість і дозвіл, дозвіл 

маркера, контраст маркера, яскравість оточення, відстань до маркера, кут повороту 
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камери і перекриття маркера [50]. Чим більше таких точок, тим краще програма 

розпізнає маркер (табл. 3.2). 

Таблиця 3.2. Оцінка якості завантажених маркерів на сайті Vuforia [50] 

Критерії Пейзаж Камені Клякса Коло Карта Текст Театр Вовк VuMark 

Висока 

роздільна 

здатність і 

низька 

контрастність 

4 5 3 0 2 4 5 5 4 

Середнє 

розширення 

4 5 4 0 1 5 5 5 2 

Низьке 

розширення 

3 5 4 0 0 3 4 5 0 

Середня 

контрастність 

5 5 - - 3 3 5 - 4 

Висока 

контрастність 

5 5 - - 3 3 5 - 4 

 

Тож маркерами AR в бібліотечному просторі не можуть бути тексти 

каталожних карток, або каталожних скриньок. Мають бути створені зображення-

наліпки за типом «Театр» (тобто фото) та «VuMark» (графіка, кутові логотипи 

тощо). 

3.3. Прототип додатку «AR LIB» для Науково-технічної бібліотеки 

Одеського національного політехнічного університету  

Було обрано ДСТУ 2395-2000 «Інформація та документація. Обстеження 

документа, встановлення його предмета та відбір термінів індексування. Загальна 

методика» для прототипування мобільного додатка «ARLib» з доповненою 

реальністю для НТБ ОНПУ. Цей стандарт є методологічною основою для 

первинного обстеження документа для встановлення його предмета, з метою 

подальшого його індексування та в результаті створення тематичних довідок.  

Індексування документа є багатокритеріальним [52]. Але постає питання, 

який інформаційний обсяг можна та доцільно представити на екрані мобільного 

додатку. 

У документознавстві прийнято розуміти документ як складну інформаційну 

систему, обсяг якої може бути виміряний на фізичному або натуральному, 
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синтаксичному або знаковому та семантичному рівенях. Кожен з цих рівнів має 

свої кількісні параметри, тобто вони можуть допомогти виміряти обсяг (кількість 

інформації).  

Синтаксичний рівень документа підраховує кількість знаків у ньому (бітами, 

байтами, кілобайтами, мегабайтами, гігабайтами, терабайтами). Кількість знаків в 

документі визначає рівень його інформаційного обсягу. Відношення 

інформаційного обсягу документа (синтаксичного рівня) до фізичного обсягу 

свідчить про компактність документа [29]. Для бібліотечної справи надважливим є 

такий параметр як інформаційність документа, в даному випадку, інформації, що 

подана у формі доповненої реальності. В документознавстві інформативність 

документа розуміється як реальна кількість інформації. Тобто надважливим є 

подання саме корисної, цінної для споживача інформації, а отже вимірювання її на 

семантичному (значеннєвому) рівні. Тож, для інформації, яка подається у формі 

АR обов’язковою є характеристика інформаційної щільності, яка дорівнює 

відношенню інформативності (корисності для споживача) до інформаційної 

ємності (реальної кількості інформації, вкладеної в який-небудь інформаційний 

обсяг). При цьому інформаційна ємність та інформативність документа залежать 

від багатьох факторів: структури, ступеня формалізації, мови (характеру і складу 

тезауруса і дескрипторів) тощо. Тезауруси (від грец. θησαυρός — скарб, "thesauros" 

— запас, зміст всієї інформації в певній інформаційній системі), особливо в 

електронному форматі, є одним з дієвих інструментів для опису окремих 

предметних областей. На відміну від тлумачного словника, тезаурус дозволяє 

виявити сенс не тільки за допомогою визначення, але і за допомогою 

співвіднесення слова з іншими поняттями та їх групами, завдяки чому може 

використовуватися для наповнення баз знань систем штучного інтелекту [26]. 

Прототипування мобільного додатку «ARLib» має на меті формалізацію 

базової функціональності концепції щодо можливостей доповненої реальності в 

роботі бібліотекаря, тому на етапі прототипування малими зусиллями створюється 

найпростіша система, яка працює, але можливо неефективно, з помилками, і не в 

повній мірі. Межі дослідження зумовлюють прототипування лише частини 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%83%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F
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загального процесу індексування документа, а саме: етап обстеження. У 

перспективі цей проект може бути розвинутий на подальші, більш складні 

процедури індексування з використанням тезауруса: ідентифікації понять, видбір 

термінів індексування та контроль якості індексування (рис. 3.4). 

 

Рисунок 3.4 Блок-схема процедури індексування з використанням тезауруса [26] 

Отже, прототип мобільного додатка «АRLib» має грунтуватись на законах 

інформаційних рівнів документа: дотримуватись інформаційної компактності та 

інформаційної щільності; а також відповідати процедурі індексування з 

використанням тезауруса за ДСТУ 2395-2000 «Інформація та документація. 

Обстеження документа, встановлення його предмета та відбір термінів 

індексування. Загальна методика» [10].  

Насамперед, варто визначитись, де будуть розташовуватись маркери для 

сканування камерою мобільного пристрою, які вони мають бути як об’єкти 

сканування  та який буде контент, що прив’язується до маркера та є 

інформативним для користувача (релевантний текст-підказка, текст-індекс, 

зображення, аудіо-коментар тощо). Всі ці питання формалізуються у таблиці 

відповідностей, яку складає фахівець бібліотечної справи та надає програмісту для 

завантаження в програму AR (табл. 3.3). 
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Таблиця 3.3. Форма відповідності маркерів AR та контенту AR НТБ ОНПУ 

Маркер AR Контент AR для НТБ ОНПУ 

Місцезнаходження / 

геолокація 

Об’єкт 

сканування 

Текст (підказка) Картинка Медіа 

1. Каталожна 

картка  
1 

назва, реферат, 

зміст, вступ, 

початкові фрази 

глав та параграфів, 

висновок; та 

супровідні 

надписи; слова чи 

фрази 

ілюстрації, 

діаграми, 

таблиці 

аудіо-коментар 

бібліотекаря 

2. Електронний 

ресурс 
2 

назва, реферат, 

зміст, вступ, 

початкові фрази 

глав та параграфів, 

висновок; та 

супровідні 

надписи; слова чи 

фрази 

ілюстрації, 

діаграми, 

таблиці 

аудіо-коментар 

бібліотекаря 

 

Індексування книг бібліотеки в AR є назвичайно кропіткою працею, тому 

має бути впроваджений програмний продукт, що дозволяє автоматизувати процес 

виділення термінів з текстових документів. Модель такої програми була 

розроблема та реалізована співробітниками ОНПУ [38]. Це програмний продукт 

TermsSelect було розширено модулем - «виділення абревіатур», яка визначає 

ланцюжок слів в залежності від виявленого типу абревіатури. 

Схема обробки документа представлена на рисунку 3.5 та включає 

компоненти: аналізатор визначення можливих словосполучень, текстовий 

документ в довільному форматі, аналіз документа, виділення абревіатур, 

коригування словника, словник термінів і абревіатур. Модель виділення терміна 

для абревіатур визначає ланцюжок слів в залежності від виявленого типу 

абревіатури. Кожній абревіатурі відповідає багатослівний термін. Виділення цього 

терміна - нетривіальне завдання, оскільки єдиного способу введення в текст 

документа абревіатури не існує [38]. 
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Рисунок 3.5 Функціональная схема програми TermsSelect [38] 

 Для користувачів НТБ ОНПУ однією з головних функцій 

мобільного додатку «ARLib» є підказки у роботі з каталожними 

скриньками за допомогою ілюстрацій та тексту (миттєва орієнтація, що 

заощаджує час відвідувача). Найбільш простою користувацькою 

платформою створення доповненої реальності вбачаємо Roar та ще більш 

просту програму ARLOOPA, в ній можуть бути застосовані таргети локальні 

(розміщених всередині самого додаток) та хмарні (розміщених в хмарному 

сховищі), а також вже готові візуальні шаблони для віртуального контенту. 

Маркери знаходяться на каталожних скриньках, а зображення доповненої 

реальності показує галузь знань у систематичному каталозі.  

Результати представлені на рис. 3.6. 

  

    

Рисунок 3.6 Приклади доповненої реальності систематичного каталогу: 

космічні технології, машинобудування, мистецтво 

Отже, можна сформулювати такі рекомендації для НТБ ОНПУ щодо 

впровадження технологій доповненої реальності: 
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1. доцільно розробити маркери-наліпки (фото, графіка, можливо логотип), 

які можна розміщати на каталожних скриньках для AR систематичного 

каталогу з метою полегшення пошуку потрібної літератури читачами 

НТБ ОНПУ; 

2. створити таблиці відповідностей маркерів, їхнього місцезнаходження та 

контенту AR для подальшого програмування в спеціалізованій програмі 

Vuforia. Мета -  створення допоміжного інструментарію бібліотекаря 

для складання тематичної довідки в межах обстеження документа та 

його індексування.  
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ВИСНОВКИ 

 

У результаті дослідження нами була досягнута основна мета –розглянуті і 

охарактеризовані документно-інформаційні індустрії в Україні (на прикладі 

Науково-технічної бібліотеки Одеського національного політехнічного 

університету), впроваджено інноваційні технологіі в діяльність бібліотеки як 

об’єкта документно-інформаційної індустрії й зроблені наступні висновки: 

1. Креативна індустрія  - це перелік видів економічної діяльності, що мають 

потенціал до створення доданої вартості та робочих місць через культурне 

(мистецьке) та креативне вираження. Крім того, це сукупність поглядів, ідей, 

тенденцій і напрямів сучасного розвитку економіки, що характеризується 

органічним поєднанням та використанням знань, інформації та творчості 

(креативності).  

2. Cучасні швидкі зміни в глобальних процесах творення і впровадження 

винаходів свідчать про те, що креативні індустрії є ефективними для 

функціонування інформаційного суспільства. В Україні формується кластер 

креативних індустрій, що базується на індивідуальній творчості, навичках і 

талантах ,має потенціал до формування добробуту і створення робочих місць через 

генерування та економічну реалізацію об’єктів інтелектуальної власності. 

3. Охарактеризовано Науково-технічну бібліотеку ОНПУ як базу 

дослідження: історію заснування, сучасний стан архіву та обсяг документів. 

Загальна кількість документів, що знаходиться на зберіганні в НТБ ОНПУ сягає 

2199 одиниць. Кількість таких фондів велика, адже більш ніж за 90-річний період 

свого існування архів накопичив значну кількість документів, які утворилися в 

процесі життя і діяльності університету. 

4. Описано критерії та принципи класифікації фондів, а саме:класифікація 

документів починається зі створення груп близьких за змістом, авторством, 

формою тощо. Представлені можливі впровадженя інформаційних технологій 

доповненої реальності у процес класифікації фондів особового походження по 

таким критеріям: фонди вчених з історії, науковців університету або професорські 
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фонди, фонди діячів культури та освіти тощо. Вказано, що класифікації 

документів можуть групуватися за кількома найхарактернішими 

класифікаційними ознаками одночасно.  

5. Проаналізовано програми-конструктори доповненої реальності, зокрема: 

Google Translate; Wikitude; Roar; Metaverse; Vuforia. Вказано, що найбільш 

релевантними до потреб бібліотечної діяльності є програми Roar (безкоштовна, 

інтуїтивно зрозуміла) та Vuforia (ліцензійна, професійна). Які дають можливість не 

лише створювати власні маркери, а й ділитися ними у соціальних мережах, 

зокрема Facebook, Instagram. Об’єкти доповненої реальності (тексти, мультимедіа) 

можна вважати специфічним електронним документом, що мають свої реквізити 

(маркери) та особливі вимоги до оформлення: інформаційну щільність та 

інформативність. Такі документи виконують певні функції відповідно до ситуації 

документної діяльності та комунікації.  

6. Проаналізовано роботу платформи доповненої реальності Vuforia, 

встановлено, що найбільш ефективними для розпізнання маркерами є фотографії 

та графіка з достатньою, але не надмірною, кількістю дрібних кутових деталей. 

Тож маркерами AR в бібліотечному просторі не можуть бути тексти каталожних 

карток, або каталожних скриньок. Кожному з ним може бути присвоєне значення 

(релевантний текст-підказка, текст-індекс, зображення, аудіо-коментар тощо) за 

допомогою складання таблиці відповідностей. 

7. Розроблено прототип мобільного додатку «ARLib» для НТБ ОНПУ на 

платформі Roar, головними функціями якого є підказки у роботі з каталожними 

скриньками за допомогою ілюстрацій та тексту (миттєва орієнтація, що заощаджує 

час відвідувача но пошук), для бібліотекаря «ARLib» є допоміжним інструментом 

для створення тематичної довідки в межах обстеження документа та його 

індексування. 
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Анотація 

 

Актуальність теми дослідження. В умовах стрімкого розвитку 

інформаційних технологій і водночас кризи бібліотечної та архівної справи в 

Україні, виникла гостра потреба не лише в популяризації роботи бібліотек як 

центрів документно-інформаційної індустрії, а й глибинної трансформації засобів 

роботи з бібліотечними та архівними фондами, форм взаємодії з читачами, з 

урахуванням можливостей новітніх ІТ, повсюдне впровадження яких відкриває 

широкі перспективи щодо розвитку бібліотечної справи у віртуальних 

середовищах з повною (3D, VR), доповненою (англ. augmented reality, AR) та 

змішаною реальністю (англ. Mixed reality, MR).  

Метою дослідження є розгляд і характеристика креативних документно-

інформаційних індустрій в Україні (на прикладі Науково-технічної бібліотеки 

Одеського національного політехнічного університету), впровадження 

інноваційнихтехнологій та нового підходу до бібліотек як до об’єкта документно-

інформаційної індустрії. 

Об’єктом дослідження є процеси впровадження креативних документно-

інформаційних індустрій в інформаційне суспільство .  

Предметом дослідження є засоби впровапроцеси креативних документно-

інформаційних індустрій, а саме інформаційних технологій віртуальної та 

доповненої реальності в діяльність Науково-технічної бібліотеки Одеського 

національного політехнічного університету. 

У першому розділі розглядаються теоретичні питання стосовно сучасного 

стану досліджень креативної індустрії в Україні та значення креативної індустрії 

для функціонування інформаційного суспільства. У другому розділі наведено 

характеристику Науково-технічної бібліотеки Одеського національного 

політехнічного університету як бази дослідження та розкрито можливості VR та 

AR віртуалізації фондів Науково-технічної бібліотеки Одеського національного 

політехнічного університету. У третьому розділі складено аналітичний огляд 

інформаційних технологій VR та AR в бібліотеках; проаналізовано маркерну 
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технологію програми Vuforia; здійснено прототипування мобільного додатку 

«ARLIB» для Науково-технічної бібліотеки Одеского національного 

політехнічного університету. 

Практичне значення. Практична цінність результатів роботи полягає в 

тому, що проведені дослідження дозволять ініціювати роботу з впровадження 

інформаційних технологій VR та AR в діяльності університетських бібліотек як 

осередків документно-інформаційної індустрії, насамперед Науково-технічної 

бібліотеки Одеського національного політехнічного університету. У майбутньому 

це має оптимізувати процедури пошуку та використання документних фондів, а 

також сприяти популяризації бібліотечної справи та підвищення статусу 

університета. 

Ключові слова: документно-інформаційна індустрія, науково-технічна 

бібліотека, інформаційні технології віртуальної та доповненої реальності, 

інновації, документні системи і фонди. 
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Вступ 

 

Еволюція соціальних медіа, яка розпочалася у останній чверті ХХ ст.  дала 

можливість у теперішній час сотням мільйонів людей у всьому світі підтримувати 

тісний комунікативний зв’язок. Концепція створення споживачами власного 

контенту в Інтернеті стала на сьогодні повсякденною реальністю. У той же час 

прорив у галузі інформаційно-комунікаційних технологій відкрив нові 

можливості, які активно використовуються у сфері науки і техніки, культури, 

бізнесу тощо.  

Соціальні мережі великою мірою обумовлюють процеси глобалізації, 

оскільки лежать в основі стиснення простору, збільшення взаємозалежності між 

різними частинами світу. 

Разом з тим соціальні мережі мають свою специфіку і користуються різним 

попитом з боку користувачів. Що стосується України, то дані ресурси є 

популярними, але постає питання вибору користувачем того чи іншого ресурсу. 

Втім, незважаючи на популярність низки платформ, вітчизняні національні мережі 

не користуються попитом та не є конкурентоспроможними.  

Актуальність теми зумовлена перетворенням соціальних мереж на 

глобальний комунікаційний центр, який відіграє значну роль у житті суспільства. 

Об’єктом дослідження є соціальна мережа як соціокультурний феномен 

сучасного суспільства. 

Предмет дослідження – є специфіка функціонування соціальних мереж у 

вітчизняному інформаційно-комунікаційному просторі. 

Мета роботи полягає у об’єктивному висвітленні принципів функціонування 

соціальних мереж на сучасному етапі їх розвитку. 

Реалізації поставленої мети вимагає вирішення таких завдань: 

 розглянути теоретичні аспекти моделювання соціальних мереж; 

 охарактеризувати розвиток і основні типи соціальних мереж; 

 дослідити нормативно-правову базу щодо функціонування соціальних 

мереж; 
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 визначити потенціал, проблеми і тенденції розвитку соціальних мереж; 

 проаналізувати інтерфейс і бази даних соціальних мереж; 

 простежити використання соціальних мереж в галузі освіти, науки і 

культури; 

 сформувати соціально-демографічний портрет користувача соціальних 

мереж; 

 провести аналіз найбільш популярних соціальних мереж; 

 охарактеризувати закордонні і вітчизняні національні мережі; 

 розробити модель української національної соціальної мережі. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що в ній комплексно висвітлено та 

систематизовано теоретичні аспекти функціонування соціальних мереж в 

інформаційно-комунікаційному просторі та розроблено модель національної 

соціальної мережі. 

Практичне значення полягає у тому, що наукове дослідження розкриває 

проблему існування національних мереж у світі та Україні; пропонує модель 

національної соціальної мережі та концепцію її розбудови. Це може стати засобом 

підвищення національної свідомості й об’єднуючим фактором для жителів нашої 

держави. Окрім того, запропонована модель дає можливість конкурувати 

вітчизняній соціальній мережі на ринку з іншими виробниками. Матеріали та 

напрацювання наукової роботи можуть використовуватися спеціалістами у сфері 

маркетингових досліджень, SMM-спеціалістів, а також для фахівців у сфері бренд-

менеджменту, публічних відносин та соціальних зв’язків і всім, хто цікавиться 

соціальними мережами та займається їх розвитком або розвитком суміжних сфер. 

Під час написання наукової роботи нами було використано наступні методи:  

 системного підходу;  

 спостереження, в момент вивчення та ознайомлення з діяльністю соціальних 

мереж ми виступали у ролі користувача, який може оцінити ресурс та його 

цільову аудиторію з боку споживача та спостерігача; 

 аналізу та синтезу;  
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 опитування, зокрема проведення в Інтернеті опитування стосовно 

використання соціальних мереж у цілому та вітчизняних зокрема. 

Наукова робота складається зі вступу, чотирьох розділів, висновків, списку 

використаної літератури (33 позиції), додатків. Повний обсяг наукової роботи – 41 

сторінок. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ СТУДІЮВАННЯ ОБ’ЄКТА 

ДОСЛІДЖЕННЯ  

1.1. Теоретичні аспекти моделювання соціальних мереж 

Характерною ознакою сучасного етапу розвитку цивілізації є віртуалізація 

суспільного життя. Технічні і програмні засоби дозволяють людям спілкуватися 

між собою, підтримувати контакти і обмінюватися інформацією незалежно від 

відстані, соціального статусу, інших бар’єрів. Сформовані віртуальні спільноти, 

або соціальні мережі стали якісно новим феноменом, що робить вагомий вплив на 

соціальне життя в глобальному масштабі. 

Сучасні соціальні й гуманітарні науки трактують поняття «соціальна 

мережа» як «об’єднання соціальних позицій – соціальних акторів та їх зв’язків». 

Соціальна мережа (математично – соціальний граф) складається з групи вузлів, 

якими є соціальні актори (люди або організації), і зв’язків між ними (соціальних 

взаємодій) з приводу обміну ресурсами. Таким чином, в її рамках соціальні актори 

групуються на основі подібності займаних позицій, зв’язків і за типом ресурсів, що 

циркулюють між ними» [2, с. 237]. 

Термін «соціальна мережа» в науковий обіг був введений Джеймсом 

Барнзом в 1954 р. в роботі «Класи і збори в норвезькому острівному приході» і 

згодом закріпився в науковій літературі. Створена ним платформа послугувала 

опорою для подальшого аналізу соціальних мереж, з характерною для них 

складною структурою соціальних зв’язків і конфігурацій. Новий підхід до 

вивчення суспільства, запропонований Дж. Барнзом, відкидав пріоритетність 

жорстких соціальних зв’язків і визначав суспільство як складне переплетення 

особистісних соціокомунікаційних стосунків [19, с. 17].  

Барнз досліджував взаємозв’язки між людьми за допомогою візуальних 

діаграм, в яких окремі особи зображувалися крапками, а зв’язки між ними – 

лініями [19, с. 18]. Зображення абстрактної мережі наведено на рис 1.1. 

 

 

      Рис. 1.1. Зображення абстрактної соціальної мережі Барнзом 

людина 
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Разом з тим, ще до виходу в світ роботи Барнза багато соціологів 

наголошували на важливості вивчення соціальних спільнот і їх внутрішніх 

зв’язків, подібних сучасним соціальним мережам. Основою мережевого аналізу 

служать роботи соціологів Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма, соціальних психологів Д. 

Морено, Т. Ньюкомба, А. Бейвласа, соціальних антропологів Дж. Барнза, Е. Ботта, 

К. Мітчелла, А. Радкліфф-Брауна [5, с. 55]. 

У 1959 р. принципами формування соціальних мереж зацікавились угорські 

математики Пол Ердос (Paul Erdos) і Альфред Реній (Alfred Renyi). Вони 

опублікували низку статей на основ власних наукових досліджень. Дункан Уоттс 

(Duncan J. Watts) і Стівен Строгац (Steven H. Strogatz) розвинули теорію 

соціальних мереж і першими запропонували ввести поняття коефіцієнта 

кластеризації як ступеня близькості між неоднорідними групами (коли людина 

розширює мережу своїх зв’язків за рахунок осіб, яких вона не знає особисто, але 

яких знають її знайомі) [10, с. 65]. 

У вивченні соціальних мереж в даний час використовується розвинений 

інструментарій та досить повно розроблена методологія, ряд кількісних і якісних 

показників, таких як ступінь централізації, ступінь кластеризації, зв’язності та 

інші. Виділяється кілька основних характеристик соціальних мереж: 

 дискретність (вузли повинні бути відокремлені один від одного, щоб між 

ними могли встановлюватися зв’язки); 

 подоба (ключові характеристики вузлів мережі повинні бути тотожні один 

одному, щоб мати передумови для утворення зв’язків); 

 близькість (вузли повинні мати локальний вимір, перебувати в єдиному 

просторово-часовому циклі); 

 взаємність (взаємодія вузлів повинна носити симетричний характер, щоб 

між елементами мережі міг відбуватися обмін ресурсами) [5, с. 54]. 

Об’єднані мережі індивідів складають «живу тканину» соціально-політичного 

життя, в рамках мереж взаємодія виявляється більш ефективною.  
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Цей феномен відображений в теорії «шести рукостискань», як приклад 

малого світу [5, с. 59]. Відповідно до теорії, не більше шести рукостискань 

відокремлює збирача чаю з плантацій в Індії від президента США. Автор цієї ідеї 

Стенлі Мілгрем показав, що будь-які дві людини на земній кулі потенційно 

«знайомі» один з одним через ланцюжок, в якій бере участь не більше шести осіб 

(рис. 1.3). 

Рис. 1.3. Теорія шести рукостискань у графічному вигляді 

Формуючи моделі опису сучасних соціальних мереж, фахівці виправдано 

схиляються до застосування потужного математичного апарату, розробленого для 

фізичних явищ і процесів матеріального світу. Це пов’язано з тим, що 

простежуються чіткі аналогії між фізичними явищами в «неживій» природі й 

процесами функціонування соціальних мереж, з одного боку, а з іншого боку – 

створюється струнка, математично прогнозована структура поведінки соціальної 

мережі. І ця прогнозованість дає змогу планувати розвиток мережі й впливати на 

цю мережу в інтересах соціуму, що є надзвичайно важливим аспектом розвитку 

сучасного інформаційного суспільства. 

З огляду на широке поширення соціальних мереж, охоплення ними 

практично всіх жителів планети, їх вплив на соціальні процеси в окремих країнах і 

світі в цілому, вивчення цього феномена набуває все більшої актуальності не лише 

в теоретичному, а й у практичному плані. 

1.2. Генезис і типологізація соціальних мереж 

Першими комп’ютерними соціальними мережами стали ті ж групи людей, що 

використовували для створення і підтримки соціальних зв’язків засоби 

комп’ютерного спілкування, першим з яких була електронна пошта [7, с. 29]. 

Перше повідомлення відправили на віддалений комп’ютер 2 жовтня 1971 р. 
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американські військові в мережі ARPA Net, яку створили за дорученням 

Міністерства Оборони США зусиллями декількох наукових закладів. 

Наступним кроком став винахід IRC (англ. Internet Relay Chat - 

ретранслюючий інтернет-чат) – сервісної системи для спілкування в режимі 

реального часу. Ця система була створена в 1988 р. фінським студентом Ярко 

Ойкаріненом [22]. Це були вже соціальні мережі більш високого рівня, однак ще 

далекі за функціональними можливостями від сучасних. При підключенні до 

серверу IRC користувач бачив список доступних каналів, у кожний з яких (або 

відразу в декілька) він може «увійти» (підключитися). 

Британський вчений Тім Бернерс-Лі 7 серпня 1991 р. вперше опублікував 

перші інтернет-сторінки і зробив тим самим наступний крок до сучасних 

соціальних мереж. І ось в 1995 р. з’явилася перша, наближена до сучасних, 

соціальна мережа Classmates.com, яку створив Ренді Конрад, власник компанії 

Classmates Online, Inc [22]. Цей сайт допомагав зареєстрованим відвідувачам 

знаходити і підтримувати відносини з друзями, однокласниками, однокурсниками 

та іншими знайомими людьми. Зараз в цій мережі зареєстровано більше 40 

мільйонів людей, переважно з США і Канади. Завдяки успішності концепції 

Classmates згодом з’являються й інші соціальні мережі – My Space, Face Book, 

Bebo, LinkedIn і т. д. 

За функціоналом комп’ютерні соціальні мережі можна розділити на сім 

основних груп (слід зазначити, що деякі платформи здатні поєднувати в собі 

ознаки декількох груп):  мережі для спілкування (Relationship networks);  мережі 

для обміну медіа-контентом (Media sharing networks);  мережі для відгуків і оглядів 

(Online reviews);  мережі для колективних обговорень (Discussion forums); мережі 

для авторських записів (Social publishing platforms); сервіси соціальних закладок 

(Bookmarking sites); соціальні мережі за інтересами (Interest-based networks) [5, с. 

58]. 
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1.3. Потенціал і проблеми соціальних мереж у сучасному 

інформаційному просторі 

Поняття «інформаційне суспільство» розуміється як етап розвитку сучасної 

цивілізації, якому характерне збільшення ролі інформації і знань у житті 

суспільства, зростання комунікаційних можливостей, інформаційних продуктів і 

послуг у валовому внутрішньому продукті, формування глобального 

інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію 

людей, доступ до світових інформаційних ресурсів, задоволення соціальних і 

особистісних потреб [29, с. 32]. 

Інформаційний простір загалом передбачає існування будь-якого типу 

інформації, що є однією з відмінностей його від фізичного простору. У центрі 

інформаційного простору стоїть суб’єкт, який у процесі своєї діяльності створює, 

накопичує, передає, зберігає інформацію [28, с. 216]. Таким суб’єктом може бути 

як людина чи соціальна група, так і компанія чи навіть державний орган – тобто 

всі, хто використовують можливості сучасних інформаційних технологій. 

Однак у будь-якому випадку інформаційний простір існувати без людини не 

може. Ця теза підтверджується такою якістю інформаційного простору як 

безмежність, що стала можлива завдяки розвитку технічних каналів комунікації. 

Сьогодні, в інформаційному аспекті, інформаційний простір позбувся усіх 

обмежень, що властиві простору фізичному, – державні кордони, океани, велика 

віддаль. Проте він має й певні обмеження, пов’язані з державною чи військовою 

таємницею, правом на недоторканність приватного життя, – так звані 

конвенціональні межі. Однією із важливих властивостей інформаційного простору 

є те, що він володіє національно-специфічними способами побудови, обробки та 

поширення інформації [12, с. 98]. Також варто сказати, що специфіка протікання 

інформаційних процесів у суспільстві опосередковано свідчить про рівень його 

демократичності. 

Нині, соціальні Інтернет-мережі відіграють значну роль у житті суспільства. 

Особливою популярністю користуються ці ресурси серед сучасної молоді, яка все 

більше приділяє увагу Інтернету.  
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Основним фактором популярності соціальних мереж на сьогоднішній день є 

задоволення соціально-психологічних потреб людини. Позначимо основні 

соціально-психологічні функції соціальних мереж: 

-  комунікаційна. В рамках мережі люди встановлюють контакти, мають 

можливість обмінюватися повідомленнями, новинами, фотографіями, аудіо та 

відео матеріалами, посиланнями на сторонні сайти. Важливою частиною 

діяльності користувачів є встановлення нових контактів, в результаті чого 

виникають різні форми взаємовідносин; 

-  інформаційна. Ця функція є двосторонньою, так як користувачі можуть 

виступати як в ролі споживачів інформації, так і в ролі джерела; 

-  соціалізуюча. Для користувачів соціальних мереж характерні 

саморозвиток і інтеграція в суспільстві за допомогою встановлення зв’язків і 

приналежності до соціальних груп; 

-  ідентифікаційна. Для людини властиво розділяти суспільство на «своїх» і 

«чужих». З появою соціальних мереж робити це стало набагато простіше за 

допомогою параметрів пошуку та тематичних груп; 

-  самопрезентація. Цілеспрямоване або стихійне, свідоме чи несвідоме 

пред’явлення себе особистістю, результатом чого є сформоване враження про 

людину у інших користувачів. Засобами самопрезентації є аватар, нікнейм, статус, 

фото, тощо; 

-  розважальна. Користувачі обмінюються різними видами інформації, в 

тому числі мультимедійною. Крім того, активно використовуються віджети – міні-

програми розважального характеру, які надають користувачам додаткові 

можливості (гри, радіо, відео-додатки та інші) [16]. 

Аналізуючи процес виникнення і розвитку соціальних мереж, а також 

функції, які вони виконують у сучасному світі, можна дійти висновку, що значне 

поширення соціальних Інтернет-мереж має суттєві соціальні наслідки, як 

позитивного, так і негативного характеру. 

Розглянемо негативні аспекти впливу соціальних мереж на життя людей.  
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Віртуалізація соціального життя – заміщення реальних об’єктів 

соціального середовища їх образами, існування яких підтримується інформаційно-

технічними засобами [15]. 

Зрощування, переплетіння реального та віртуального у житті людини. 

Користувач починає не розділяти реальне та віртуальне життя. Це, безумовно,  

спричиняє розчарування, неефективне витрачання часу.   

Інтернет-залежність – це нав’язливе прагнення до застосування Інтернету, 

його надмірне використання та проведення великої кількості часу в мережі. 

Викликає комплекси, психічні розлади, часті зміни настрою та депресії. Щоб не 

стати залежним від соціальних мереж, слід виконувати деякі рекомендації 

психологів, які зіткнулися з новим типом залежності в багатьох країнах [18]. 

Поява нових видів девіантної поведінки в формі різних проявів хакерства. 

Хакер – це особа, яка видобуває конфіденційну інформацію в обхід систем захисту 

(наприклад, «хакер паролів», «мережевий хакер») [28, с. 213]. Подібна діяльність 

деструктивно впливає на особистість та є незаконною. 

Фрагментація суспільства, створення великої кількості відокремлених 

віртуальних груп за інтересами. Окрім груп, пов’язаних з такими захопленням як 

любов до котиків, футболу та відеоігор формату Dota існує значно більш 

небезпечні співтовариства за інтересами. Наприклад, останнім часом набула 

тенденція активної діяльності «Груп смерті», в яких людям допомагають та  

підштовхують на самогубство. Прикладом слугує популярна серед підлітків гра 

«Синій кит», в якій діти виконують різного роду завдання, спрямовані на 

заподіянні собі шкоди, а останнім кроком є, відповідно, самогубство. 

Поява нових технологій у політичному житті, за допомогою яких 

здійснюється маніпулювання свідомістю. Соціальні мережі перетворюються на 

агітаційні платформи, які використовуються як місця для поширення пропаганди 

та політичної реклами. Так, в соціальних мережах розміщуються неправдиві 

новини, які сприяють формуванню викривленого уявлення про події та політичних 

постатей, а за допомогою фейкових користувачів ці настрої та думки 

закріплюються у свідомості людей. 
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Анонімність – користувачі прикриваються різними псевдонімами (ніками), 

під час спілкування в Інтернеті, немає впевненості в тому, що ваш співбесідник 

саме та людина, за яку себе видає. Також це допомагає відчувати безкарність, що 

прибирає певні моральні бар’єри у користувачів соціальних мереж, таким чином 

давши їм змогу поводити себе неетично завдяки відсутності відповідальності. Так, 

часто невпевнені та схильні до агресії люди в соціальних мережах негативно 

впливають на більш вразливих користувачів [15]. 

Нестримний спам, який є заохоченням під виглядом «безвинних» лінків 

(посилань), що пропонують перейти на різні невідомі, заражені вірусами сайти [1]. 

Крадіжка приватної інформації – людина може стати жертвою злочинців, 

завдяки інформації розміщеної на персональній сторінці. Далі цю інформацію 

можуть використовувати для розсилання спаму, поширенню особистої інформації 

жертви, отримання кредитів, заподіянню шкоди репутації людині, крадіжці 

соціальної особистості та інше [20, с. 346]. 
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РОЗДІЛ 2. АРХІТЕКТУРА І ФУНКЦІОНАЛЬНІ МОЖЛИВОСТІ 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

2.1. Інтерфейс і бази даних соціальної мережі 

Соціальна мережа має широкий спектр можливостей та прав для звичайних 

користувачів. Серед них можна відмітити такі: можливість реєструватися; 

можливість видалити данні про себе (сторінку); можливість заповнювати особисту 

сторінку власною інформацією (прізвище, ім’я, дата народження, стать, 

навчальний заклад, номер телефону, адреса електронної пошти, адреса сайту, 

коротка інформація про себе, уподобання, фотографія та ін.); можливість 

зв’язувати сторінки користувачів одним із можливих видів зв’язку (друзі, 

недруги). Для встановлення зв’язку підтвердження його повинні провести 

користувачі обох сторінок. Небажаних користувачів можна занести до так званого 

«чорного списку» і таким чином обмежити йому доступ до власних даних; 

можливість завантажувати в систему інформаційні ресурси (аудіо, відео фали та 

зображення) і зв’язувати їх зі своєю власною сторінкою відношеннями: автор, 

присутній у інформаційному ресурсі; можливість налаштувати зовнішній вигляд 

власної сторінки; можливість писати повідомлення, а також надсилати 

інформаційні ресурси іншим користувачам тощо [15]. 

Здійснювати усі ці операції користувачі можуть за допомогою інтерфейсу 

соціальних мереж. Інтерфейс користувача – засіб зручної взаємодії користувача з 

інформаційною системою [8].  

З соціального погляду мережа – це група індивідуальних агентів, які 

розділять неформальні норми або цінності, крім тих, які необхідні для звичайних 

ринкових операцій. Соціальна мережа – соціальна структура, утворена індивідами 

або організаціями. Вона відображає зв’язки між ними через різноманітні соціальні 

взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і закінчуючи тісними 

родинними зв’язками [15].  

Архітектура «клієнт-сервер» є домінуючою концепцію у створенні 

розподілених мережних застосувань і передбачає взаємодію та обмін даними між 

ними [27, с. 491]. Вона передбачає такі основні компоненти: набір серверів, які 
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надають інформацію або інші послуги програмам, які звертаються до них; набір 

клієнтів, які використовують сервіси, що надаються серверами; мережа, яка 

забезпечує взаємодію між клієнтами та серверами. Сервери є незалежними один 

від одного. 

Система керування базами даних або Система управління базами даних – це 

комплекс програмного забезпечення, що надає можливості створення, збереження, 

оновлення та пошуку інформації в базах даних з контролем доступу до даних [21]. 

Головною стратегічною метою бази даних, що проектується, є автоматизація 

процесів зберігання, обліку й обробки даних користувачів соціальної мережі з 

метою полегшення пошуку знайомих та покращення умов спілкування [11, с. 334]. 

Мета автоматизації – забезпечити більш легкий доступ до інформації, яку 

хоче надати про себе користувач [21]. 

Потрібно визнати, що на сьогоднішній день соціальні мережі є сучасним, 

швидким та естетичним способом спілкування в мережі. Тому необхідно 

забезпечити максимально зручний доступ користувачів до інформації бази даних 

[8]. 

Бази даних має містити наступну інформацію: загальна інформація про 

користувачів, які зареєстровані в системі. це сукупність інформації про кожного 

користувача, яка містить у собі загальну інформацію таку як прізвище, ім’я, дата 

народження, стать, рідне місто, навчальний заклад та ін. мається на увазі, що 

інформація буде змінюватися і доповнюватися; інформація про налаштування 

приватності – сукупність інформації про обмеження перегляду даних власника 

сторінки для інших користувачів; інформація про відношення між користувачами. 

дана інформація містить відношення між парами користувачів (друг/недруг, 

закохані, зустрічаються, одружені, батьки/діти); інформація про повідомлення. це 

сукупність інформації про кожне повідомлення, надіслане конкретному 

користувачу, яка містить у собі інформацію про відправника, одержувача та сам 

текст повідомлення; інформація про інформаційні ресурси (аудіозаписи, 

відеозаписи, зображення тощо). 
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Отже, у результаті проектування соціальної мережі розробляється робоча 

версія інтерфейсу користувача соціальної мережі. Разом з тим моделюється її 

базова функціональність. Для відображення подій, які можуть зацікавити 

користувача, часто додаються карти Google, організовано синхронізацію з 

соціальними мережами, фото-, відеогалерею, гнучкий пошук 

за користувачами та подіями. Принциповою особливістю соціальної мережі є 

орієнтація на відкрите програмне забезпечення, зручний та багатофункціональний 

інтерфейс з надійною та широкою базою даних. 

2.2. Використання соціальних мереж в галузі освіти, науки і культури 

Соціальні мережі сприяють розвитку електронного навчання і освіти в 

цілому, пропонуючи нові технічні та методичні засоби. Студенти з усього світу 

можуть підписатися на онлайн-уроки абсолютно безкоштовно і проходити курс 

навчання в зручному для себе темпі. Крім лекцій, студенти можуть підтримувати 

зв’язок з викладачем або брати участь у дискусіях. 

Багато навчальних закладів використовують засоби Facebook для публікації 

новин, збирання інформації, спілкування, залученням абітурієнтів, та надання 

студентам потрібної інформації, для здійснення наукової діяльності [31]. Крім 

того, студенти та викладачі використовують безліч додатків Facebook у наукових 

цілях. Такими додатками є: 

 Книги weRead – цей додаток дозволяє ділитися думками про книги, 

писати свої коментарі та дізнаватися думку інших читачів про книги; 

 Flashcards – за допомогою цього додатка можна створювати флеш-карти, 

які допоможуть вчитися на Facebook; 

 DoResearch 4МЕ – цей додаток призначений для збирання інформації за 

допомогою тез, інструкцій та багато іншого; 

 Study Groups – за допомогою цього додатку можна реалізувати груповий 

проект. Такий наприклад , як курсова робота та ін.; 

 HeyMath! – ці міні-фільми пояснюють складні поняття математики, що 

допомагають студентам краще зрозуміти матеріал; 
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 SlideShare – це додаток дає можливість створення презентацій для 

відправки студентам слайд-шоу; 

 BookTag – програма пропонує відмінний спосіб поділитися книгами, а 

також створювати цікаві тести для вивчення; 

Docs – додаток дозволяє створювати та обмінюватися документами Microsoft 

Office у Facebook. 

2.3. Інтернет-маркетинг і PR-технології у соціальних мережах 

Маркетинг в соціальних мережах або SMM – процес залучення уваги через 

соціальні платформи. Це комплекс заходів щодо використання соціальних медіа в 

якості каналів для просування компаній і вирішення інших бізнес-завдань.  

Основна увага робиться на створенні контенту, який люди будуть 

поширювати через соціальні мережі самостійно, вже без участі організатора. 

Вважається, що повідомлення, що передаються по соціальним мережам, 

викликають більше довіри у потенційних споживачів товару або послуги. Це 

пов’язується з рекомендаційної схемою поширення в соціальних медіа за рахунок 

соціальних зв’язків, що лежать в основі взаємодії [33]. 

Просування в соціальних мережах дозволяє впливати на цільову аудиторію, 

вибирати майданчики, де ця аудиторія більшою мірою представлена, і найбільш 

підходящі способи комунікації з нею, при цьому в найменшій мірі зачіпаючи 

незацікавлених в цій рекламі людей [13]. 

Інтернет-маркетинг включає в себе такі елементи системи як: 

 маркетингові дослідження (ринки, споживачі, конкуренти, інструменти 

маркетингу);  

 товарна політика (формування оточення товару, управління новими 

товарами, сервісне обслуговування);  

 цінова політика (формування гнучкого ціноутворення на основі взаємодії з 

персоніфікованим клієнтом); 

 збутова політика (реалізація товарів через Інтернет, їх оплата, а в ряді 

випадків і доставка по мережі);  
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 комунікаційна політика (формування системи інтернет-комунікацій, 

рекламні кампанії, стимулювання збуту, зв’язки з громадськістю, брендинг); 

 організаційні аспекти (планування інтернет-діяльності, формування штату 

управління, контрольні заходи) і багато іншого [23]. 

Інтерактивність, можливість чіткого охоплення цільової аудиторії і 

глобальний характер Інтернету робить можливим встановити персональний 

контакт з кожним зацікавленим користувачем, обмежившись при цьому 

зверненням тільки до чітко визначеним цільовим групам (персонам) в будь-якій 

точці землі і в будь-який час, а також отримати миттєву реакцію. Інтернет-

маркетинг не випадково є одним з напрямків розвитку сучасного бізнесу [24]. 

В даний час Інтернет використовуються як інструмент для просування 

компанії, продукції, марки. 
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РОЗДІЛ 3. Соціально-демографічний портрет користувачів 

соціальних мереж  

Протягом 2010-х рр. продовжується зростання аудиторії Інтернет-

користувачів, так, в Україні їх нараховується близько 21,6 мільйонів [25]. У 

лютому 2017 р. Інтернет Асоціація України провела опитування у всіх регіонах 

України крім окупованого Криму та тимчасово непідконтрольних територій 

Донбасу. За даними опублікованими на офіційному сайті Асоціації станом на 

початок 2017 р. 64,7% дорослого населення країни користуються Інтернетом; 

жінки складають – 51% від усіх користувачів, чоловіки – 49% [32]. 

Серед людей 15-29 років частка користувачів Інтернет сягнула 97%, тоді як 

більш старший вік і проживання у сільській місцевості значно зменшують 

вірогідність використання ресурсів всесвітньої мережі. Так, 53% мешканців 

українських сіл користуються Інтернетом, тоді як частка селян у загальній 

сукупності вітчизняних користувачів складає лише 27% [26].  

Найчастіше вихід до Інтернету користувачем здійснюється за допомогою 

стаціонарного ПК – 51%, стільникових телефонів – 50%, ноутбуків – 42%, 

планшетний комп’ютер – 21%, стаціонарний ПК на роботі – 8%, ноутбук на роботі 

– 5% [25].   

Дослідження Connected Consumer Study 2017 р. показало, що 66% українців 

регулярно користуються Інтернетом для особистих цілей. Для порівняння, на 

глобальному рівні цей показник становить 82% [26]. 

За дослідженням компанії Gemius, проведеними в більше ніж 30 країнах 

EMEA (Європа, Близький Схід і Африка), у вересні  2017 р. сім з десяти українців 

(серед інтернет-користувачів) використовували соціальні мережі [25].   

Варто відзначити, що у різних соціально-демографічних груп свій рейтинг 

популярності соціальних мереж (додаток А). Так, 60% інтернет-користувачів 

вікової категорії старше 45 років надають перевагу Facebook. Також ця соціальна 

мережа є пріоритетною у користувачів з вищою освітою і рівнем доходів понад 10 

000 гривень, тоді як за гендерні переваги у неї не спостерігаються. В той час 



1
0
3 

 

мережі ВКонтакте та Instagram охоплюють переважно жіночу аудиторії та молодь 

[9].  

Для багатьох користувачів соціальна мережа є частиною їх повсякденного 

життя. У вересні 2017 р. в середньому 4,8 мільйони користувачів (25% від всієї 

аудиторії за місяць) щодня відвідували хоча б одну із соціальних мереж [25].  

Найбільша кількість відвідувань спостерігається по понеділках, протягом 

наступних днів інтерес до соціальних мереж тримається на одному рівні (рис 3.1.). 

У п’ятницю активність користувачів дещо зменшується, досягаючи найнижчого 

рівня у суботу, а у неділю знову починає зростати. Така тенденція використання 

соціальних мереж повторюється щотижня з незначними відмінностями зображена 

на рис. 3.1. 

 

Рис. 3.1. Активність відвідування соціальних мереж протягом тижня 

Незважаючи на те, що гендерний розподіл Інтернет-аудиторії трохи 

зміщений на користь жінок, чоловіки в мережі діють активніше: генерують більше 

переглядів сторінок і проводять більше часу у всесвітній мережі взагалі. Так, у 

період проведення дослідження жінки зробили 46% всіх переглядів сторінок в 

Інтернеті, а чоловіки – 54%; середній час, проведений жінкою-користувачем за 

місяць становить 23 години 18 хвилин, чоловіком – 25 годин 50 хвилин [4]. 

Найбільше українці користуються такими сервісами: соціальні мережі, 

пошукові системи, месенджери, фінансові послуги тощо, при чому 98% інтернет-

аудиторії країни користується сайтами цієї категорії щомісяця (рис. 3.2.). Друга за 

популярністю група ресурсів – E-commerce (ресурси відвідують 68% жіночої 
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аудиторії у віці від 14 до 69 років і 73% чоловічої). Електронна комерція – це 

сфера цифрової економіки, що включає всі фінансові та торгові транзакції, які 

проводяться за допомогою комп’ютерних мереж, та бізнес-процеси, пов’язані з 

проведенням цих транзакцій. До електронної комерції відносять електронний 

обмін інформацією, електронний рух капіталу, електронну торгівлю, електронні 

гроші, електронний маркетинг, електронний банкінг, електронні страхові послуги 

тощо. На третьому місці портали. Це сайти, що надають користувачам Інтернету 

різні інтерактивні сервіси, які працюють у рамках єдиного сайту [6]. 

Далі рейтинг за гендерним розподілом дещо змінюється: жінки частіше 

відвідують розважальні ресурси (60%), чоловіки – новинні (57%) [4]. 

 

Рис. 3.2.Співвідношення перегляду ресурсів чоловіками та жінками 

Щодо діяльності в соціальних мережах, то 2/3 жіночої (72%) і чоловічої 

(69%) аудиторії відвідують соціальні мережі хоча б раз на місяць (рис. 3.3.). Жінки 

поводяться активніше в соціальних мережах: переглядають більше контенту, 

приділяють віртуальному соціальному життю більше часу (4 години на місяць 

жінки, 3 години – чоловіки). Чоловіки поводяться активніше тільки в Twitter, в цій 

же мережі мікроблогів проводять більше часу. Склад чоловічої аудиторії також 

вище в Linkedin, цікаво, що часу більше пошуку роботи в професійній мережі 

приділяють жінки [4]. 
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Рис. 3.3. Гендерний розподіл користувачів у популярних 

соціальних мережах 

Що стосується розподілу активних українських користувачів соціальних 

мереж за регіонами, то лідерами є Київ, Центральний та Південний регіони країни 

[26]. 

Більшість українців, які використовують соціальні мережі, відносять себе до 

середнього класу з доходом від 2500 до 3999 грн. на людину в місяць з 

оптимістичним поглядом на життя [25]. 

Серед тих, хто регулярно використовує Інтернет, українські користувачі 

ВКонтакте характеризують себе як соціально активні новатори, готові до ризику, 

що не представляють собі життя без Інтернету і мобільних телефонів і при цьому 

не приховують, що вони – злегка «шопоголіки», які надають значення своєму 

іміджу [3]. 

А ось українські користувачі соціальної мережі Одноклассники ставлять в 

комунікацій на перше місце не тільки Інтернет, але і мобільний телефон, а також 

перегляд телебачення. Енергійність, впевненість в собі і зовнішній вигляд – ті 

критерії, які для них в першу чергу важливі в самооцінці [3]. 

Що стосується українських користувачів Facebook, то вони об’єднують 

основні характеристики користувачів двох попередніх соціальних мереж. Турбота 

про успіх, імідж у сучасних комунікаціях тут також присутній [32]. 
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У зв’язку з широким функціоналом соціальних мереж, психологічних та 

індивідуальних особливостей існують різні моделі поведінки людей в соціальних 

мережах.  

Оригінальну типологію користувачів соціальних сайтів розроблено Ксенією 

Лєсто ‒ магістрантом Інституту психології та соціальної педагогіки Київського 

університету імені Бориса Грінченка. Вона базується на проведеному опитуванні 

реальних користувачів соціальних мереж з урахуваннях особливостей та 

можливостей конкретних сайтів ВКонтакте та Одноклассники: 

Комунікатор – людина, якій подобається сам процес спілкування. У 

реальному житті його, з різних причин, не вистачає, тому вона знаходить 

спілкування ще й в Інтернеті. Соціальні сайти – це просто ще один спосіб 

контактування. В неї завжди багато онлайн-друзів, і не обов’язково це лише 

реальні знайомі та друзі, деяких з них вона може не знати у повсякденному житті. 

Комунікатора захоплюють нові знайомства, він з радістю розпочинає бесіду та 

відповідає на повідомлення. 

Розвідник (збирач інформації) – це допитлива людина, яку цікавлять 

відомості про оточуючих її людей, навколишній світ і процеси що йдуть в ньому – 

будь то додаткова інформація про своїх близьких, друзів і знайомих або новини 

про майбутні культурні заходи. Вона більше читає ніж пише сама. Від нічого 

робити і цікавості відвідування розділів «Мої новини» і «Події у друзів» стає 

нормою. Їй кортить дізнатися, що відбувається в житті у інших людей. Розвідник 

користується соціальними сайтами для пошуку потрібних людей та важливої для 

себе інформації. 

Коментатор (оцінювач) – цій людині властиве часткове самовираження за 

рахунок власних коментарів. Їй важливо привселюдно висловити свою думку або 

ставлення до будь чого. Вона залишає коментарі під фотографіями, відеозаписами, 

статусами, в нотатках та групах. Незалежно від того, чи є на цих фотографіях або 

відеозаписах ця людина або її друзі – вона все одно залишить свій коментар, або 

оцінку. 
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Підглядач (спостерігач) – цих людей можна назвати візуалами, бо всю 

інформацію, яка їх цікавить вони отримують через перегляд фотографій. Вони 

заходять на сторінки своїх друзів та незнайомих людей лише для того, щоб 

подивитись чужі фотографії. Навіть якщо в цих зображеннях для них немає 

ніякого сенсу – вони все одно витрачають на це свій час. Ці люди за допомогою 

фотографій намагаються візуалізувати людей з якими спілкуються або які чимось 

привернули їхню увагу, дізнатися більше про їх особисте життя, їх оточення, 

звички. 

Розповсюджувач – це практичний тип людей. Вони не втягнуті в павутину 

віртуального спілкування, а використовують її з користю для себе. Для них це 

додатковий спосіб розповсюдження інформації про заходи, події, акції. Вони 

реалізують через соцмережі різні громадські проекти. Реєструються на соціальних 

сайтах вони з метою рекламувати себе як професіоналів в спеціалізованих галузях 

(фотозйомка, візаж, перукарське мистецтво, консультаційні послуги тощо) та 

знаходити собі клієнтів.  

Незважаючи на те, що основною метою соціальних мереж та Інтернету 

спочатку було віддалене спілкування і обмін інформацією, сучасна українська 

аудиторія використовує онлайн-технології в основному для пошуку музики, відео, 

інформаційних матеріалів для роботи і навчання, спілкування в соціальних 

мережах.  
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РОЗДІЛ 4. ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ 

Соціальні мережі, незважаючи на те, що з’явилися лише в минулому 

десятилітті, продовжують бурхливо розвиватися. Зміни відбуваються все швидше, 

і той, хто не встигає відслідковувати всі тенденції, ризикує залишитися без 

доступу до тих можливостей, які дають соціальні мережі при правильному і 

усвідомленому використанні. 

Розглянемо тенденцій розвитку соціальних мереж, нові соціальні мережі та 

перспективи їх розвитку у недалекому майбутньому [17].   

Стрім і прямий ефір. Live-відео продовжує стрімко набирати популярність, 

все більше витісняючи телевізор з життя користувачів. Ці технології мають ряд 

психологічних переваг перед звичайними відео, головні з яких – момент 

очікування трансляції та відчуття отримання найсвіжішої інформації тут і зараз: че 

те, чого не вистачає звичайним відео [14]. 

На даному етапі потокові відео починають перетворюватися з відокремлених 

сервісів в частину функціоналу соціальних мереж. Багато в чому цьому процесу 

сприяє покупка найбільших стрім-сервісів такими гігантами ринку як Twitter, який 

придбав Periscope і закрив доступ до профілів користувачів для додатка Meerkat 

(вже майже забутого прямого конкурента Periscope). Тепер головні гравці на ринку 

live-відео – Periscope і Facebook Live. Причому останній розвивається досить 

активно – крім звичайного відео, доступна трансляція в форматах 360° і підтримка 

VR-пристроїв на зразок Oculus Rift. 

Потокові відео – найпотужніший інструмент впливу для будь-якого 

маркетолога, адже трансляції з нетерпінням чекають і люблять дивитися. Велику 

зацікавленість аудиторії викликають саме регулярні трансляції за розкладом. Що 

стосується змісту ефіру, то це може бути черговий урок або огляд нового продукту 

(або нової функції продукту), відповіді на питання, розмови з персоною і так далі. 

Ідей може бути дуже багато і все залежить від специфіки бізнесу. Витрати на 

виробництво стрімів мінімальні, а ефект може бути колосальний [30]. 

Вибір конкретного сервісу для стрімінга цілком залежить від уподобань 

вашої аудиторії – розумно вибирати ту платформу, яка найбільш популярна серед 
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користувачів-ваших потенційних клієнтів. Ефект можна підсилити, транслюючи 

стрім відразу через кілька сервісів, роблячи охоплення аудиторії максимальним.  

Зникаючий контент. Snapchat поставив цікавий тренд – штучне підвищення 

цінності контенту шляхом його швидкого видалення. Це пов’язано з апатичним і 

часто байдужим ставленням користувачів до більшої частини контенту, яка 

проглядається і споживаного ними. Навіть якщо серед потоків малоцінної 

інформації трапляється щось дійсно цікаве, то воно, в певній мірі, знецінено 

постійної доступністю [17].  

Перший час концепція зникаючого контенту, запропонованого Snapchat, 

викликала великий скепсис, проте користувачам таке штучне, але необхідне для 

людської психіки обмеження сподобалося. Соціальні мережі, які зіткнулися з 

перенасиченістю контенту, вирішили приєднатися до концепції зникаючого 

контенту [14]. 

Слідом за Snapchat, зникаючі історії з’явилися в Instagram, а з недавнього 

часу і в ВКонтакте. З точки зору маркетингу, зникаючі історії, які можуть 

включати в себе короткі відео, тексти, картинки і малюнки, стають способом 

передати аудиторії щось «справжнє» і цінне, підвищивши тим лояльність 

користувачів. Найпривабливіше в контексті зникаючих через 24 години історій 

виглядають невеликі цікаві або забавні моменти робочих буднів компанії, корисні 

поради та ідеї, анонси і так далі [9]. 

Органічне залучення. Безпрецедентна кількість контенту стало причиною ще 

однієї проблеми – органічне залучення в соціальних мережах впала до мінімуму. 

Соціальні мережі переходять від хронологічного розміщення постів у стрічці до 

складних алгоритмів, які аналізують сотні факторів, що впливають на покази тих 

чи інших постів користувачам. Звичайно, якщо людині подобається те, що ви 

робите і пишете – він в будь-якому випадку буде залучений і побачить ваш пост. 

Але це швидше виняток з правила, так як більшу частину новин та оновлень на 

великих платформах все частіше становить юзер-френдлі контент – відео з 

котиками, фотографії знайомих і так далі. Facebook – слугує прикладом зменшення 

маркетингових постів на користь відео з котиками [30]. 
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Також існуючим трендом є продажі. Зараз у соціальних мережах починають 

торгувати в прямому сенсі. Обрати і купити товар можна в додатках Instagram, 

Facebook і Twitter. Примітно, що більше половини користувачів, підписаних на 

певний магазин або компанію, зацікавлені в новинах і оповіщеннях про різні акції 

та події, і тільки третина підписана для того, щоб здійснювати покупки. Тому 

варто відповідати інтересам всіх користувачів і пропонувати в першу чергу новини 

та інший цікавий контент, уникаючи нав’язливих і прямолінійних пропозицій про 

покупку [9]. 

Користувачі проводять все більше часу в месенджерах і користуються чаб-

ботами. Facebook використав цей тренд, популяризувати Facebook Messenger не 

тільки серед користувачів, але й серед маркетологів. Останні починають активно 

використовувати Facebook Messenger для підтримки і консультації клієнтів, а 

також для збору інформації про них. Завдання істотно полегшує розумний чат-бот, 

якого можна створити під свої цілі. Вже на поточній стадії розвитку бот від 

Facebook може розвантажувати менеджерів-консультантів, залучаючи їх до бесіди 

з клієнтом тільки в тому випадку, якщо не може самостійно знайти відповідь на 

питання. Також допомогу бот надає, консультуючи клієнтів і підтримуючи їх 

інтерес в той час, коли живих консультантів немає на робочому місці [14]. 

Також актуальною стала персоналізація. Користувачі навчилися ігнорувати 

рекламу і цінувати особистий підхід. Ретаргетінг, в поєднанні з автоматизацією 

збору даних, став потужним інструментом збільшення конверсії. Чим далі, тим 

менше ресурсів потрібно на те, щоб пропонувати кожному окремо взятому 

користувачеві саме те, що йому потрібно і цікаво [30]. 

Блогери в соціальних мережах набувають великого значення. До їх порад і 

рекомендацій прислуховуються. Вони дуже близькі аудиторії – набагато ближче, 

ніж далекі справжні «зірки», яким вже ніхто не вірить. Маркетологи активно 

використовують цей тренд, співпрацюючи з популярними користувачами 

соціальних мереж і взаємодіючи з їх аудиторією. Це може приймати форму 

звичайної, неприкритою реклами, або бути прихованим просуванням бренду [17].  
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Споживання відео не просто зростає – змінюється сама якість споживання. 

Технології віртуальної реальності роблять користувальницький досвід ще більш 

вражаючим і захоплюючим. VR-формати і відповідні пристрої перестають бути 

розвагою і поступово стають масовим стандартом споживання візуального 

контенту. До повного панування віртуальної реальності над звичайним відео ще 

далеко, але вже сьогодні маркетологи активно використовують VR-контент для 

того, щоб залучати користувачів [9]. 

У бізнесу не залишилося практично ніяких можливостей в приховуванні 

недопрацювань від користувачів. Особливо драматичні та яскраві помилки цілком 

можуть стати свого роду мемом і моментально поширитися серед цільової 

аудиторії, а в гіршому випадку – вийти за її межі. Перебуваючи під таким пильною 

увагою, бренди і компанії змушені гранично серйозно ставитися до власної 

репутації, проводячи грамотну роботу над помилками і активно взаємодіючи з 

клієнтами [30]. 

У зв’язку з великою кількістю існуючих соціальних мереж єдиною 

можливістю зайняти нішу у цій сфері є наявність особливостей, які виокремлюють 

тебе від аналогічних ресурсів. У зв’язку з цим з’являються нові соціальні мережі зі 

своєю специфікою та направленістю [17].  

Так, проект Icebergs, створений Альбертом Преттом, об`єднує воєдино 

можливості Інтернету, якими користуються багато людей в сучасному світі. У цій 

соціальній мереже можна читати книги, малювати, грати, творити, спілкуватися, а 

також просто переглядати ролики і писати повідомлення. Поки що доступ 

здійснюється за запрошеннями. Дана соціальна мережа знаходиться в стадії 

тестування [14]. 

Новітні соціальні мережі можуть виявитися не просто цікавими, але ще і 

корисними. Наприклад, такі як Bookish. Цей проект створений спеціально для 

любителів книг. В даному місці ви зможете не тільки обговорювати книжки і 

спілкуватися з однодумцями, але ще і читати, а також купувати товар. Тут же є 

стрічка новин, в якій розташовуються інтерв`ю з письменниками та 

видавництвами. Крім того, Bookish познайомить вас з новітніми авторами і 
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творами. Правда, поки що на даному сервісі не дуже багато відвідувачів, але їх 

число стрімко зростає [9]. 

Варто звернути свою увагу на такий нестандартний проект, як Hey.Im. Цей 

сайт належить до категорії «новітні соціальні мережі». Hey.Im призначений для 

пошуку друзів за інтересами. Він допомагає знайти за адресою людину, а також 

подивитися його профіль, де відображені інтереси. Даний проект зможе сказати 

вам, хто лікар, хто стоматолог, а хто фотограф. 

Соціальні мережі досить різноманітні. Це вже не просто місця для 

спілкування. Перед нами з кожним роком з`являються все більш досконалі, а іноді 

і штучні сервіси. Якраз до таких і належить Thumb. Основне призначення сервісу – 

це схвалення або несхвалення рішень ваших товаришів. Він може допомогти вам 

порадитися з іншими користувачами при прийнятті якихось дій [30]. 

Нові соціальні мережі можуть виявитися не просто місцем для спілкування, 

а ще й сервісами, які допоможуть приймати рішення або робити покупки. Таким є 

проект Fancy. Дана соціальна мережа призначена спеціально для колекціонерів. У 

ній можна поспілкуватися з однодумцями, розмістити зображення своїх колекцій, 

а також придбати щось для себе. Досить просто скористатися простою системою 

пошуку з численними фільтрами. Fancy – це і магазин, і блог, і соціальна мережа, і 

фотоальбом. На жаль, поки що за межами США вона не особливо відома [17].  

Отже, прогнозується, що соціальні мережі стануть повноцінним місцем для 

ведення бізнесу і можливою заміною ними класичних сайтів.  У даному контексті 

їх конкурентними перевагами можуть стати індивідуальний підхід, широке 

охоплення аудиторії, оперативний зворотній зв’язок, унікальний контент і 

віртуальна реальність. 

ВИСНОВКИ 

 

 

З розвитком Інтернету, з’явилася можливість використовувати всі його 

можливості в різних проявах. Одним з таких напрямів стали соціальні мережі, які 

набули на сьогодні статусу невід’ємного атрибуту життя. Спілкування, пошук 



1
1
3 

 

інформації і друзів, обмін новинами, можливість слухати музику, дивитися відео і 

фотографії є частиною того, що дають зараз ці ресурси. У зв’язку з цим історія 

виникнення та розвитку, перспективи функціонування даної форми комунікації 

поступово перетворюються в одним із актуальних напрямків наукових розвідок. 

В процесі роботи нами розглянуто теоретичні аспекти моделювання 

соціальних мереж. Так, ще до появи комп’ютерних комунікацій соціальною 

мережею називалася спільнота людей, об’єднаних однаковими інтересами, 

уподобаннями або тих, хто має інші причини для безпосереднього спілкування.  

У вивченні соціальних мереж в даний час використовується розвинений 

інструментарій та досить повно розроблена методологія, ряд кількісних і якісних 

показників, таких як ступінь централізації, ступінь кластеризації, зв’язності та 

інші.  

Комп’ютерна соціальна мережа, яка є об’єктом даного дослідження ‒ це 

інтернет-майданчик, сайт, що дозволяє зареєстрованим на ньому користувачам 

розміщувати інформацію про себе і здійснювати комунікації, встановлюючи 

соціальні зв’язки. Контент на цьому майданчику створюється безпосередньо 

самими користувачами, а її першим аналогом у 1971 р. стала електронна пошта – 

новий сервіс у американській військовій комп’ютерній мережі. У 1995 р. Р. Конрад 

створює ресурс Classmates.com, який  можна вважати комп’ютерною соціальною 

мережею першого покоління, адже він давав можливість зареєстрованим 

відвідувачам знаходити і підтримувати відносини з друзями й іншими знайомими 

людьми. 

З розвитком інформаційного суспільства, соціальні мережі сприяють 

зростанню можливостей впливу на соціум. Інтернет-мережі можуть 

використовуватись в якості інструменту інформаційного управління свідомістю 

користувачів, більшість з яких не здогадується і не усвідомлює реальну і 

потенційну небезпеку використання даних, наданих ними у соціальних мережах. 

Це становить загрозу інформаційній безпеці суспільства і особистості та потребує 

відповідного реагування, у тому числі з боку держави. 
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Серед найбільш значущих проблем варто виділити віртуалізацію 

соціального життя, Інтернет-залежність, зрощування, переплетіння реального та 

віртуального у житті людини, появу нових видів девіантної поведінки в формі 

різних проявів хакерства, фрагментацію суспільства, створення великої кількості 

відокремлених віртуальних груп за інтересами, появу нових технологій у 

політичному житті, за допомогою яких здійснюється маніпулювання свідомістю, 

нестримний спам та крадіжку приватної інформації. Плюсами соціальних мереж є 

виконання ними комутаційної, інформаційної, соціалізуючої, ідентифікаційної, 

самопрезентаційної та розважальної функції у суспільстві. 

Соціальні мережі є платформою для спілкування, їх успішно застосовують в 

галузі освіти, науки і культури. Користувачі соціальних мереж можуть 

переглядати безкоштовні уроки та проходити курси навчання, отримувати лекції, 

спілкуватися з викладачами. На спеціалізованих ресурсах науковці здійснюють 

пошук інформації щодо досліджень в необхідній галузі, обмінюються думками з 

колегами та діляться своїми напрацюваннями. За допомогою соціальних мереж 

можуть організовують творчі зустрічі, здійснюється пошук та розповсюдження 

інформації про здобутки у сфері мистецтва, музика, поезії та інше. 

Останнім часом зростає роль соціальних мереж як дієвого засобу в сфері 

електронної комерції. Дедалі частіше підприємці використовують їх для 

розміщення інтернет-реклами і ведення власного бізнесу: просувають в спільнотах 

та на сторінках соціальних мереж бренди, товари і послуги. Варто додати, що 

сучасні соціальні мережі частково виконують функції засобів масової інформації, 

зокрема у галузі експрес-інформації та зв’язків з громадськістю. 

Дослідивши соціально-демографічний портрет користувача  Інтернету 

визначено, що це та аудиторія, яка використовує онлайн-технології в основному 

для пошуку музики, відео, інформаційних матеріалів для роботи і навчання, 

спілкування в соціальних мережах. 

У зв’язку з широким функціоналом соціальних мереж, психологічних та 

індивідуальних особливостей існують різні моделі поведінки людей в соціальних 

мережах. 
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Щодо розвитку соціальних мереж у майбутньому, то прогнозується, що 

соціальні мережі стануть повноцінним місцем для ведення бізнесу і можливою 

заміною ними класичних сайтів. У даному контексті їх конкурентними перевагами 

можуть стати індивідуальний підхід, широке охоплення аудиторії, оперативний 

зворотній зв’язок, унікальний контент і віртуальна реальність. 

Провівши соціальне опитування та дослідивши досвід уже існуючих 

соціальних мереж з’ясовано, що зараз в Україні відсутня національна соціальна 

мережа, яка задовольняла б жителів країни. Це пояснюється слабким 

функціоналом, меншою кількість можливостей у порівнянні з аналогічними 

зарубіжними соціальними мережами та низькою поширеністю цих соціальних 

мереж. У ході проведеного нами опитування серед 150 користувачів сайтів 

з’ясувалося, що більше половина опитаних користувалась б вітчизняною мережею 

у разі усунення цих недоліків та наявності цікавої ідеї, яка б виділяла ресурс. 

Мережа має бути більш сконцентрована на власне українських досягненнях, 

різних заходах. Наявність новин про розвиток і діяльність України, її співпрацю з 

міжнародними організаціями; про наявні проблеми, наприклад, економічні та 

шляхи їх вирішення, а також різні оголошення та важлива інформація з приводу 

проведення тих чи інших заходів. 

 

Перспективи подальших досліджень 

Провівши соціальне опитування, дослідивши досвід уже існуючих соціальних 

мереж з’ясовано, що зараз в Україні відсутня національна соціальна мережа, яка 

задовольняла б жителів країни. У таких умовах ми намітили перспективи 

подальших досліджень і  спроектували національну соціальну мережу «Віртуальна 

Україна» (додаток Б). Вона могла б об’єднати усіх мешканців України (додаток В), 

допомогла б мандрівникам (додаток Г). 

Думається, що це буде цікавою науковою розвідкою у майбутньому.  
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. Розбудова бібліотек набула особливої 

актуальності в сучасних умовах у процесі реалізації важливої функції бібліотек – 

відновлення їх значущості як фундаменту культури, скарбниці документальної 

пам’яті людства. Книжкові пам’ятки (рідкісні й цінні видання) – невід’ємна 

частина бібліотечних фондів, їхня перлина. ЮНЕСКО, численні неурядові 

організації, усвідомлюючи небезпеку втрати давніх пам’яток писемності і 

друкарства через воєнні конфлікти, стихійні лиха, техногенні аварії, а також 

реальне старіння носіїв інформації, закликають усі установи-фонд утримувачі 

приділяти особливу увагу збереженню цієї сукупної пам’яті світу.  

Метою наукової роботи є визначення стану бібліотечних фондів та 

колекцій як складової національної культурної спадщини у бібліотеках України та 

зокрема Вінницької обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва. 

Завдання наукової роботи: дослідити сутність поняття «національна 

культурна спадщина»; висвітлити методологію визначення бібліотечного фонду 

складовою національної культурної спадщини; розкрити процес паспортизації 

колекцій стародруків, рідкісних і цінних видань та охарактеризувати процес 

оцифрування культурно-історичної спадщини в бібліотеках України; 

проаналізувати бібліотечні фонди та колекції відділу рідкісних і цінних книг 

Вінницької обласної універсально наукової бібліотеки ім. К.А. Тімірязєва як 

складової національної культурної спадщини; визначити проблеми кооперації 

бібліотек України в напрямі збереження національної документальної спадщини; 

надати пропозиції щодо удосконалення бібліотечних фондів України. 

Об’єктом дослідження є бібліотечні фонди та колекції як складова 

національної культурної спадщини, що зберігаються у фондах бібліотек України. 

Предметом дослідження є шляхи і напрями реалізації завдань з охорони і 

використання бібліотечних фондів та колекцій як культурного надбання України 

відповідно до вимог національного та міжнародного законодавства. 
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Методи дослідження: структурно-функціональний підхід щодо аналізу 

бібліотечних фондів та колекцій, загальнонаукові методи (індукція, дедукція, 

аналіз, синтез), міждисциплінарний підхід, порівняльний метод наукового аналізу 

форм і методів регулювання охорони національної культурної спадщини, 

комплекс засобів наукового пізнання соціальних процесів. 

Наукова новизна. Обґрунтовано необхідність визначення комплексу 

сформованих вимог щодо охорони бібліотечного фонду та колекцій, які 

відносяться до національної культурної спадщини. Визначено відповідність 

національної системи України рекомендаціям міжнародної спільноти в умовах 

світових інтеграційних процесів, враховуючи національну специфіку. 

Обґрунтовано необхідність удосконалення державної системи охорони культурної 

спадщини в напрямах розвитку співпраці з міжнародною спільнотою, вивченні та 

застосуванні набутого ними досвіду.  
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ЗІ 

ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

1.1 Сутність поняття «національна культурна спадщина» 

 

Культурна спадщина – це матеріалізована історія країни, свідчення 

культурного багатства й глибини національної історичної пам’яті. У її пам’ятках 

закріплюються всі події, що відбулися в культурному житті людства. Для кожної 

епохи характерне своє ставлення до культурної спадщини [5, с. 29]. 

У науковій літературі існує безліч трактувань поняття «культурна 

спадщина», пов’язаного з визначенням таких категорій, як: «історико-культурна 

спадщина», «культурно-природна спадщина», «об’єкти культурної спадщини», 

«історико-культурні ресурси», «пам’ятки історії та культури», «культурні 

цінності», «культурне надбання», «охорона пам’яток».  

До початку XІX ст. під терміном «пам’ятка» розуміли лише музейні 

предмети. Пізніше склалося близьке до сучасного уявлення про пам’ятки історії та 

культури, проте чіткого формулювання не існувало. Сучасне розуміння охорони 

культурної спадщини формувалося поступово, спочатку як роздуми про культуру 

взагалі, і тільки потім культурна спадщина виокремилася в самостійний об’єкт 

дослідження. [1, с. 10] 

Культурна спадщина складається з минулого, сучасного і майбутнього. 

Досягнення суспільства в минулому (матеріальні та нематеріальні результати 

людської діяльності), що набули цінності, зберігаються і передаються наступним 

поколінням. На думку В. Д. Холодок, обговорення термінологічної бази 

українського пам’яткознавства активізувалося в 70-х рр. XX ст.  

Особливо гострою була дискусія стосовно термінів «пам’ятник» і 

«пам’ятка». У 1986 р. С. Кот науково обґрунтував доцільність використання саме 

терміна «пам’ятка історії та культури» як базового, що за своїм змістом охоплював 
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би і термін «пам’ятник» у значенні найвизначніших архітектурно-монументальних 

споруд, побудованих на честь подій чи осіб [24, с. 27]. 

Досконале обґрунтування понять «пам’ятка» і «спадщина» здійснила Т.М. 

Миронова, яка зазначає, що пам’ятка передусім орієнтується на збереження 

пам’яті, спогадів, вона виключена з активної господарської діяльності, а спадщина 

– це те, що передали предки не просто на збереження, а для інтерпретації і 

примноження» [8, с. 77]. 

Отже, на відміну від пам’ятки, яка є нединамічною категорією, об’єкт 

культурної спадщини являє собою складову цілісної системи, що розвивається. 

Тому культурну спадщину потрібно розглядати з позиції її розвитку і включення 

до «життєвого» середовища. [20, с. 220] 

С. І. Кот стверджує, що поняття «культурні цінності» тісно пов’язане з 

розумінням культури як суспільного феномена. Воно є ширшим за своїм змістом, 

ніж поняття «культурна спадщина», оскільки охоплює всі матеріальні та духовні 

здобутки людства – досягнення як минулих поколінь, так і сучасної генерації, яка 

перебуває в активній фазі процесу їх творення [20, с. 27]. На думку вченого, саме 

долученість історичної складової до обох понять «культурні цінності» і 

«культурна спадщина» зумовила висновок відомого дослідника правових питань у 

сфері культури М. М. Богуславського щодо того, що ці поняття за своїм змістом 

збігаються.  

Отже, аналіз позицій учених щодо співвідношення понять «культурна 

спадщина» та «культурні цінності» свідчить про існування різних підходів. 

Немало науковців дотримує думки, що термін «культурні цінності» є загальнішим 

поняттям, оскільки охоплює весь комплекс пам’яток – як рухомих, так і 

нерухомих, тоді як поняття «культурна спадщина» переважно стосується 

нерухомих об’єктів. Поняття «культурні цінності» визначають закони України 

«Про музеї та музейну справу» від 29 червня 1995р. та «Про вивезення, ввезення 

та повернення культурних цінностей» від 21 вересня 1999 р. [14; 12]. 
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Поняття «культурна спадщина» і «культурні цінності» не можна вважати 

тотожними, оскільки останні є складовими культурної спадщини як сукупності 

матеріальних (рухомих і нерухомих) і нематеріальних об’єктів. 

Наведене свідчить, що сучасне розуміння культурної спадщини містить не 

тільки пам’ятки культури та історії, а й навколишні природно-культурні 

територіальні комплекси, що сформувалися внаслідок взаємодії природи та 

людини, її соціокультурної та господарської діяльності. Характерною особливістю 

поєднання природної і культурної спадщини є введення терміна «всесвітня 

культурна та природна спадщина», вимагає переходу від охорони поодиноких 

пам’яток до комплексної охорони культурної спадщини. 

Отже, різні погляди науковців привели до зміни концептуального напряму і 

відобразилися в пошукові нових підходів до визначення поняття «культурна 

спадщина». Основний з них передбачає визнання культурної спадщини як 

стратегічного ресурсу розвитку суспільства. Культурну спадщину вважають 

складовою життєвого середовища, використовують як економічний та 

соціокультурний розвиток, тобто продукується економічна термінологія [20, с. 

132]. 

 

1.2 Методологія визначення бібліотечного фонду складовою 

національної культурної спадщини 

 

Культура будь-якого народу є чи не головною ознакою його ідентичності. 

Фактично на сьогодні вона нерідко виступає синонімом цивілізації, 

характеризуючи рівень розвитку того чи іншого народу, його місце і роль у 

світовій геополітиці. З огляду на це і міжнародна спільнота, й окремі держави та 

народи на законодавчому рівні закріплюють норми щодо захисту та збереження 

культурного надбання, його популяризації в країні та за кордоном [13, с. 20]. 

У ст. 14 Закону України «Про вивезення, ввезення та повернення культурних 

цінностей» від 21 вересня 1999 р. [12, с.7] міститься норма про те, що культурні 
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цінності, занесені до Державного реєстру національного культурного надбання, не 

підлягають вивезенню з України. 

Водночас з ухваленням 8 червня 2000 р. Закону України «Про охорону 

культурної спадщини» [16, с.10] відповідно до його норм частини першої ст. 13 

Міністерство культури України активно розпочало формування Державного 

реєстру нерухомих пам’яток України, внесенню до якого підлягають об’єкти 

культурної спадщини незалежно від форм власності за категоріями національного 

та місцевого значення пам’ятки.  

Практично одночасно із зазначеною постановою Міністерство культури і 

мистецтв України розробило та 20 листопада 2001 р. затвердило наказом № 708 

«Інструкцію про порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань з 

бібліотечних фондів до Державного реєстру національного культурного надбання» 

[18, с.45]. Дію Інструкції було поширено на мережу бібліотек усіх форм власності 

та підпорядкування. Згідно з пунктом 3.1. Інструкції для організації роботи щодо 

відбору документів до Державного реєстру при бібліотеках було створено 

експертні групи із числа бібліотекарів, книгознавців, науковців, музейних 

працівників, колекціонерів тощо, за участю яких мав відбуватися безпосередній 

перегляд фондів, каталогів, формуватися дані щодо передачі в головні бібліотеки. 

[18, с 25]. 

У червні 2016 року Міністерством культури України було видано наказ Про 

затвердження Порядку відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до 

Державного реєстру національного культурного надбання [9, с.7], а наказ 

Міністерства культури і мистецтв України від 20 листопада 2001 року № 708 

визнано таким, що втратив чинність.  

Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних видань до Державного 

реєстру національного культурного надбання визначає механізм відбору 

рукописних книг, рідкісних і цінних видань, окремих книжкових колекцій (далі – 

книжкові пам’ятки) для включення до Державного реєстру національного 

культурного надбання. Цей Порядок поширюється на бібліотеки, музеї, архіви, 

навчальні заклади, наукові установи, інші підприємства, установи, організації 
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державної та комунальної форм власності, в яких зберігаються книжкові пам’ятки 

[9, с.23]. 

До Державного реєстру національного культурного надбання включаються 

книжкові пам’ятки (одиничні книжкові пам’ятки і колекції – книжкові пам’ятки) 

світового та державного рівнів. 

Для організації роботи з відбору книжкових пам’яток до Державного реєстру 

в бібліотеках, музеях, архівах, навчальних закладах, наукових установах, інших 

підприємствах, установах, організаціях державної та комунальної форм власності, 

в яких зберігаються книжкові пам’ятки (далі – фондоутримувачі), створюються 

відповідні експертні групи як консультативні дорадчі колегіальні органи. 

Координаторами фондоутримувачів виступають Національна бібліотека 

України імені Вернадського (для фондоутримувачів сфери управління 

Національної академії наук України), Національна історична бібліотека України 

(для фондоутримувачів сфери управління Міністерства культури України), 

Національна медична бібліотека України (для фондоутримувачів сфери управління 

Міністерства охорони здоров’я), Національна сільськогосподарська бібліотека 

України (для фондоутримувачів сфери управління Національної академії аграрних 

наук). Інші координатори визначаються органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування, у сфері управлінні яких перебувають фондоутримувачі 

[9]. 

Отже, культурна спадщина – частина матеріальної та духовної культури, яка 

створена минулими поколіннями, витримала випробування часом і передається 

наступним поколінням як щось цінне і шановане. 
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РОЗДІЛ 2 

АНАЛІЗ ДІЯЛЬНОСТІ БІБЛІОТЕК ЗІ ЗБЕРЕЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ 

КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ УКРАЇНИ 

 

2.1 Паспортизація колекцій стародруків, рідкісних і цінних видань. 

Оцифрування культурно-історичної спадщини в бібліотеках України 

 

Будь-яке суспільство завжди відповідальне перед майбутніми поколіннями 

за збереження світового культурного надбання. У цьому сенсі важливим є 

розуміння вічної цінності книжкових пам’яток, що дійшли до нас. На їхній стан, 

умови зберігання впливають економічна та політична нестабільність, екологія, 

випадки вандалізму і взагалі недбалого ставлення, інші чинники, що спричиняють 

фізичне старіння або й взагалі втрату документів [15, с. 17-18].  

Сьогодні збереження бібліотечних фондів – це глобальна проблема, від 

вирішення якої залежить, чи зможемо ми передати нащадкам спадщину минулих 

поколінь. Вона ускладняється тим, що за своїм призначенням бібліотеки повинні 

надавати можливість користуватися документами і одночасно дбати про їхнє 

збереження. Особливо актуальним це питання є для стародруків і рідкісних 

видань, вивчення яких сприяє відновленню історичної пам’яті, ліквідації білих 

плям в історії нашого народу. 

Останнім часом дослідники приділяють все більше уваги питанням 

паспортизації історико-культурних фондів [20, с. 3]. 

Теорія та практика колекційного зберігання стародруків переконують, що 

для чіткого та всебічного обліку зібрань стародрукованих видань, окрім 

звичайного сумарного та індивідуального, потрібна паспортизація таких колекцій. 

Адже відомо, що значна частина стародруків дійшла до нашого часу в конволютах 

– штучних збірниках, які складаються з різних видань або рукописів. Конволюти 

трапляються видавничі, але найчастіше – власницькі: оскільки більшість видань 

виходили з друкарень без палітурок, власник добирав декілька, як правило, 
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одноформатних книжок [18, с. 128]. Це могли бути твори одного автора, книжки 

одного видавництва, видання однієї тематики тощо. 

За правилами інвентаризації, які розроблені в радянські часи, до інвентарної 

книги заносилися дані першого алігату з конволюта; до сумарної книги найчастіше 

– кількість одиниць зберігання (корінців на полиці). Навіть коли всі алігати 

розписано і представлено в каталогах, чіткого обліку за кількістю назв і 

примірників немає. 

Але коли дослідник починає так прискіпливо вивчати ту чи іншу колекцію 

стародруків, яка в комплексі становить самостійну пам’ятку – цінну збірку 

віддалених від нас у часі книжок – безперечно виникне бажання й навіть 

необхідність дослідити історію формування цієї збірки, яка могла дійти як 

приватна бібліотека історичної особи чи бути створена з різних джерел як колекція 

вже в державній бібліотеці.  

Безумовно, паспорт – це не ґрунтовне самостійне дослідження історії 

формування тієї чи іншої колекції, і зайві деталі тут не потрібні. Проте головні 

віхи або етапи організації збірки, її опрацювання, введення до наукового обігу 

необхідні, так би мовити, для першої довідки. Це може бути, при потребі, 

поштовхом для глибших досліджень цих проблем (рис. 2.1). 

 

 

Рисунок 2.1 – Паспорти колекцій видань з бібліотеки 
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Як приклад, можемо запропонувати довідку з паспорта інкунабул 

Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського. 

Першим дослідником інкунабул у цей час в Києві був Павло Миколайович 

Попов (1890–1971), завідувач Відділу письма і друку Всеукраїнського музейного 

містечка в Лаврі. Він вивчав інкунабули не лише цього відділу, але й бібліотек 

Києво-Печерської Лаври, Софійського собору, Київської Духовної академії, 

Київського університету св. Володимира. Ці інкунабули опісля потрапили до 

відділу стародруків ВБУ.  

Науковці вважають за доцільне вказувати в паспорті умови зберігання, 

спосіб розміщення книжок, а також загальний стан фізичного збереження колекції. 

Зокрема, інкунабули НБУВ зберігаються в замкнених на ключ дерев’яних шафах 

ХVІІІ ст. Скляні двері шаф закриті чорним папером. Спосіб розміщення спочатку 

задумано за алфавітом прізвищ авторів чи назв, так і проведено інвентаризацію 

1941 р., проте до кінця цей принцип не витримано, і сьогодні спосіб розміщення 

формальний, за шифрами. 

У паспорті потрібно розкрити також існуючий довідковий апарат щодо 

колекції. [16, с. 127-137] 

Ще одним важливим розділом паспорта слід вважати інформацію (якщо така 

є) про бібліографію стосовно колекції. Час минає, і певні публікації забуваються, 

тому в паспорті доцільно вказати існуючі матеріали, щоб майбутні дослідники 

могли оперативно знайти потрібні відомості. Самі ж публікації доцільно також 

зібрати, принаймні в ксерокопіях. [7, с. 172] 

Виходячи із завдань сьогодення бібліотеки України приділяють значну увагу 

роботі з фондом стародруків, рідкісних і цінних видань, що є пам’ятками 

національної культури. Він відокремлений від основних фондів та зберігається у 

відділі рідкісних і цінних книг. 

Наприклад, Національна бібліотека України імені Ярослава Мудрого з 

метою посилення відповідальності за збереження стародруків, рідкісних і цінних 

видань фахівцями відділу рідкісних і цінних книг було розроблено та 

запроваджено у практику роботи відділу короткий паспорт, який складається до 
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кожного видання. Він вміщує мінімум необхідних бібліотечно-бібліографічних 

відомостей про книги та часописи, тому він зветься коротким. Заповнений паспорт 

приклеюється на початку чи в кінці документа на звороті обкладинки (якщо там 

немає тексту) [21, с. 17]. 

Орієнтовний розмір паспорта – 100 х 150 мм.  

Заповнення деяких позицій паспорта потребує роз’яснення. 

Шифр включає формат книги, розстановочний індекс, авторський знак, 

помітку (при необхідності) щодо приналежності до колекції.  

Вихідні дані. Вказується місце та рік видання.  

Кількісна характеристика. Наводяться відомості про повну кількість 

нумерованих і ненумерованих сторінок (аркушів, стовпців), ілюстративного та 

супроводжу вального матеріалу (мапи, схеми, таблиці тощо).  

Специфікація. Вказуються наявні томи, частини, випуски, книги тощо.  

Конволют. Наводиться кількість приплетених видань та їхній короткий опис. 

Примітки. Вказуються: наявні автографи, маргіналії, дарчі написи, екслібриси, 

штампи; спосіб відтворення (репринтне чи факсимільне); наклад видання; його 

стан; дефекти; проставлена відмітка про перевірку наявності видання тощо. При 

необхідності, можна вказати мову видання та ін. [19, с. 18] 

Отже, укладання паспорта на колекцію стародруків, окрім основної 

облікової функції, має також ще одну важливу мету – дослідити історію 

формування колекції, провести певні розвідки, здійснити відповідні студії, і таким 

чином перетворюється на справжнє наукове дослідження. 

З появою новітніх інформаційних технологій, що передбачають 

комп’ютерне сканування й обробку документів для одержання файлів у форматі 

РDF, виникла нова можливість подання документальної інформації в депозитарії 

комп’ютерних файлів. 

В умовах сьогодення у бібліотеках України стрімко поширюється 

впровадження сучасних технологій копіювання документів. У межах державної 

«Програми збереження бібліотечних та архівних фондів 2000– 2005 рр.» було 
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започатковано створення міжвідомчих центрів консервації та репрографії. [20, с. 

15]. 

Перенос інформації з паперових носіїв здійснюється в першу чергу для 

зберігання власне інформації, проте це не єдина мета переносу. Їх можна назвати 

принаймні три: поліпшити доступ до рукописних пам’яток й інших унікальних 

документів, захистити оригінальний документ від руйнування внаслідок 

використання, заощадити витрати праці й фінансові кошти на консервацію, 

наприклад, величезного масиву документів, надрукованих на недовговічному 

папері в XІX–XX ст. [10, с.25] 

Конверсія ушкоджених, старих книг або архівних матеріалів є ефективним і 

економічним способом забезпечення зберігання. Більше того, на противагу 

прагненню просто зберегти або відновити оригінали, перенос інформації з носія, 

що перебуває в небезпеці, на носій, що не старіє, означає також забезпечення 

більш широкого й зручного доступу [4, с. 36]. 

Оцифровка, що використовується для створення копій, є способом 

одержання і зберігання зображень у машиночитабельній формі. За допомогою 

сканера або цифрової фотокамери текст і зображення на паперовому носії 

перетворюється на подвійний цифровий код. Одержані дані зберігаються на 

магнітних або оптичних дисках. Потім, за допомогою спеціальної програми 

оптичного розпізнавання знаків коду оцифрований документ перетворюється на 

текст, який можна редагувати за допомогою програми обробки текстів [23, с. 61]. 

Необхідність оцифрування визначається метою, яку переслідує бібліотека, 

місцем її фонду у складі національного бібліотечного фонду, уставними 

зобов’язаннями. 

Значимою складовою процесу оцифрування є сканування книжкових 

пам’яток, яке було створено першочергово для ділового і комерційного 

використання. 

Сканування може бути зроблене безпосередньо з оригіналу або з його 

зображень на плівці, включаючи звичайні кінофільми. Дозвільні здатності, 

використані для переносу подібної інформації в мережу, є відносно низькими, 
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завдяки сучасним рівням швидкості передачі даних і вартості. Якість і дозвіл, які 

користувач може одержати на екрані комп’ютера, визначаються дозвільною 

здатністю екрана і якості та установці колірних значень. [4, с. 37] 

Отже, забезпечення збереження фондів належить до основних функцій будь-

якої публічної бібліотеки. Для цього бібліотека потребує відповідно обладнаних 

книгосховищ, технічного устаткування, кваліфікованих кадрів, відповідного 

фінансування та нормативної бази. 

 

2.2 Бібліотечні фонди та колекції відділу рідкісних і цінних книг 

Вінницької обласної універсальної наукової бібліотеки ім. К. А. Тімірязєва 

 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

сьогодні – одна з найбільших книгозбірень області, інформаційний, культурно-

просвітницький, науково-методичний, координаційний центр для бібліотек всіх 

систем і відомств регіону, головне книгосховище та депозитарій краєзнавчої 

літератури Вінниччини [3, с.10]. 

Бібліотека розташована в центральній частині міста, в чудовій споруді, яка є 

пам’яткою архітектури. Завдяки унікальному фонду універсального характеру, 

сучасним підходам до організації діяльності та бібліотечно-інформаційного 

обслуговування читачів, запровадженню новітніх інформаційних технологій, 

бібліотека має високий рейтинг у мешканців територіальних громад Вінниччини й 

користується авторитетом не лише в регіоні, але є однією з кращих обласних 

книгозбірень України. 

Загальний фонд складає біля одного мільйона документів більш ніж 40-а 

мовами світу на різних носіях інформації, в т.ч. налічує понад 500 тис. книг, біля 

350 тис. журналів, більше 55 тис. газет, майже 28 тис. нотних видань, 9 тис. 

аудіовізуальних матеріалів та 2 тис. електронних видань. Є у фонді 2 тис. карт та 

біля 6 тис. альбомів. Щорічні надходження складають 16-18 тис. примірників [3, 

с. 27]. 
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З метою надання актуальної та оперативної інформації користувачам, 

бібліотека щорічно передплачує в межах 800 назв українських і російських газет 

та журналів. Отримує обов’язковий місцевий примірник усіх видань, що виходять 

на території області. 

Цінність бібліотеки полягає, насамперед, у багатстві, універсальності, 

хронологічній глибині її фондів, наявності раритетів. 

Пріоритетним напрямом роботи відділу є вивчення документів XVІ – 

початку XX ст. та збереження видань як культурної спадщини.  

На початок 2016 р. кількість рідкісних і цінних видань склала майже 36 500 

примірників. Фонд відділу сьогодні – це зібрання друкованих, рукописних та 

інших видів документів українською, російською та багатьма іноземними мовами і 

охоплює всі галузі знань. Серед пам’яток друку – інкунабула і палеотипи, книги 

кирилівського шрифту XVІ-XVІІІ ст., книги «гражданського» шрифту XVІІІ – 

першої чверті XІX ст., прижиттєві і рідкісні видання творів класиків української, 

російської та світової науки, літератури і мистецтва, політичних і громадських 

діячів, українські та російські видання до 1917 р., періоду громадянської війни, 

рідкісні краєзнавчі, періодичні видання, альманахи і збірники XVІІІ-XX ст., книги 

з автографами і екслібрисами, сучасні факсимільні і репринтні, малотиражні 

видання, взірці поліграфічного та палітурного мистецтва, мініатюрні книги тощо. 

Основну частину надходжень останніх років складають нові, сучасні 

видання. Серед них номерні екземпляри колекційних видань харківського 

видавництва «Фоліо», наклад яких обмежився 100 примірниками: «Біблія» у 

перекладі І. Левицького, П. Куліша та І. Пулюя, «Fata mоrgana» 

М. Коцюбинського. 

Крім книжок і періодичних видань російською і українською мовами, 

бібліотека зберігає видання народів світу іншими мовами. Фонд іноземних видань 

становлять книги французькою мовою, німецькою, англійською, латинською, 

польською, грецькою, єврейською та іншими мовами. Переважно – це художні 

твори класиків зарубіжної літератури. 
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У відділі рідкісних і цінних видань виокремлено та оформлено 13 книжкових 

колекцій: Колекція видань Святого Письма; Колекція стародруків XVІ ст.; 

Колекція стародруків XVІІ ст.;  Колекція видань з автографами Софії Потоцької; 

Колекція видань Маврикія Осиповича Вольфа; Книги видавництва Брокгауза і 

Єфрона; Книги з бібліотеки вінницької «Просвіти» (1917-1923); Прижиттєві 

видання польських письменників другої половини XVІІІ – початку ХХ ст.;  

Прижиттєві видання польських вчених-істориків ХVІІІ – поч. ХХ ст.; Колекція 

видань з друкарні С. В. Кульженка; Колекція видань творів Т. Г. Шевченка; 

Колекція видань з бібліотеки Г.С. Строганова (м. Рим); Колекція видань з родової 

бібліотеки Грохольських [3]. 

Загальна кількість томів іноземними мовами у складі сучасного відділу 

більше 4,1 тис., з яких понад 0,5 тис. часописів. За хронологічною ознакою, 

найдавніша частина фонду розподіляється таким чином (враховуючи алігати): до 

1500 року (інкунабули) – 1 примірник, до 1550 року (палеотипи) – 2, до 1600 року 

– 14, до 1700 року – 91. Всього видання, що побачили світ до 1825 року, складають 

приблизно 15% досліджуваного фонду. Основний його масив друкувався у XІX – 

початку XX ст. – 81% від загальної кількості примірників. [23, с.11] 

У Вінницькій обласній універсальній науковій бібліотеці ім. К.А. Тімірязєва 

зберігаються видання з родових бібліотек польської шляхти: Потоцьких з 

Тульчина (понад 100 примірників), Собанських (у фонді відділу РіЦ виявлено 385 

примірників з Ободівського зібрання, з яких 256 – книги та 129 – періодичні 

видання. Серед них варто згадати Статут Теодора Завадського (Краків, 1614), 

сеймові Конституції XVІІ ст., книгу відомого польського письменника, історика 

Юліана Нємцевича (1758-1841) «Dzіeіe panоvanіa Zygmunta ІІІ krоla Pоlskіegо» Т. 

І-ІІІ (Варшава, 1818-1819) з дарчим написом автора Міхалу Собанському, дамські 

французькі журнали мод середини ХІХ ст. тощо). Зберігаються родові бібліотеки 

Руссановських з Якушенців (понад 400), Здзіховських з Черепашинців (понад 70), 

Грохольських з П’ятничан (понад 50, серед яких є примірники з книгозбірок 

Чарторийських, Замойських, Тарновських), Ярошинських з Дзвонихи (понад 100), 

Якубовських з Люлинців (понад 100), а також російського дворянства: Гейденів з 
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Сутисок (понад 200), Строганова Григорія Сергійовича з Немирова (понад 70). [21, 

с. 12] 

Цікаво, що найдавнішою українськомовною книжкою у фонді рідкісних і 

цінних видань Вінницької обласної наукової бібліотеки є «Енеїда» Івана 

Котляревського, визначний твір, що розпочав період нової української літератури, 

правда, не перша його публікація 1798 року, зате перше повне видання, до якого 

увійшли всі шість частин. З’явилося воно вже після смерті автора. 

Є у фонді ще одна унікальна «Енеїда», видрукувана до сторіччя першого 

видання, тобто 1898 року. 

Окрім І. Котляревського і Т. Шевченка, у фонді на обліку є й інша 

українська класика: твори П. Гулака-Артемовського, Г. Квітки-Основ’яненка, П. 

Куліша, М. Костомарова, у більшій кількості І. Франка, Б. Грінченка, 

М. Коцюбинського, а також В. Винниченка, С. Васильченка, А. Кримського, 

М. Старицького; однією книжкою представлені І. Нечуй-Левицький, 

О. Кобилянська, Леся Українка, В. Стефаник та ін. 

Бібліотечні фонди «Тімірязєвки» є важливим інформаційним ресурсом, 

документальною пам’яткою суспільства та становлять особливу цінність з точки 

зору історії та соціальної культури. 

Вивчення фондів потребує ретельної роботи з кожним документом. У разі 

необхідності працівниками відділу рідкісних видань проводиться атрибуція 

видання (встановлення автора анонімного твору), ідентифікація дефектного 

документа, встановлення вихідних даних тощо. При здійсненні наукового опису 

кожного примірника наводяться додаткові відомості щодо наявності конволютів, 

маргіналій, автографів, дарчих написів, екслібрисів, печаток, штампів та інших 

знаків на виданнях. Результати досліджень оприлюднюються у виступах на 

наукових конференціях, у місцевих телепередачах, публікаціях у місцевій пресі, 

при проведенні масових заходів у бібліотеці тощо. Підсумком дослідницької 

роботи з вивчення фонду також є видання друкованих каталогів на його окремі 

колекції. Це: видання покажчика «Українська художня книга ХІХ – початку ХХ 

ст.», Родові бібліотеки на теренах Східного Поділля: книжкові знаки (2009 рік), 7 



1
4
2 

 

випусків альманаху «Подільський книжник», що є чудовим дарунком читачам, які 

матимуть тепер змогу значно успішніше користуватися цінними набутками нашої 

духовної культури. 

Триває робота зі створення друкованого каталогу документальних цінностей 

з наших фондів, що будуть включені до «Державного реєстру національного 

культурного надбання України». Паралельно створюється електронна база даних 

дореволюційної періодики. Актуальною залишається робота зі створення 

страхових копій наших раритетів у електронному вигляді.  

Отже, основне завдання бібліотеки – примноження і збереження унікального 

документного історичного надбання. Одним із напрямів роботи зі збереження 

бібліотечних ресурсів є створення страхового фонду рідкісних видань шляхом 

їхнього оцифрування та запису на відповідні носії.  
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РОЗДІЛ 3 

КОНЦЕПЦІЯ ФОРМУВАННЯ БІБЛІОТЕЧНОГО ФОНДУ ЯК ОБ’ЄКТА 

НАЦІОНАЛЬНОЇ КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ 

 

3.1 Проблеми кооперації бібліотек України в напрямі збереження 

національної документальної спадщини 

 

Розвиток української культури, конкурентоздатність країни у світі сьогодні 

безпосередньо залежать від рівня освіти населення, кількості 

висококваліфікованих фахівців у різних сферах діяльності. Необхідну базу для 

цього формує система освіти, науки, мережа інформаційних центрів, зокрема, 

бібліотеки. Тому до стратегічних пріоритетів у гуманітарній політиці держави має 

належати забезпечення широкого доступу населення до різноманітної інформації, 

її ефективного використання в процесі формування соціального капіталу. Однією 

із ключових передумов реалізації цього пріоритету є збереження накопичених 

бібліотечних фондів [10, с. 50]. 

Відповідно до Закону України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», 

бібліотечний фонд – це упорядковане зібрання документів на паперових носіях, 

магнітних стрічках, у цифровій формі, що зберігаються в бібліотеці [11].  

Об’єктивною підставою для виникнення проблем збереження бібліотечних 

фондів є фізичний знос документів через вплив механічних і температурно-

вологісних чинників, пошкодження при користуванні тощо. Так, за різними 

оцінками, у США під загрозою знищення перебувають близько 20% бібліотечних 

фондів, у Німеччині – 15%, в Російській Федерації – близько 30%, а в Україні, 

через причини, що будуть розкриті далі, цей показник, вочевидь, іще вищий. 

На сьогодні вплив комп’ютерів і електронної інформації торкнувся 

практично всіх аспектів бібліотечної діяльності. Зміни в деяких аспектах просто 

впадають в око. По-перше, це змінений вигляд читальних залів, де довгі ряди 

каталожних ящиків замінили комп’ютери з принтерами. По-друге, зникли довгі 

полиці з друкованими індексами – вони комп’ютеризовані. По-третє, змінилася 



1
4
4 

 

сама роль бібліотекаря. Тепер вона полягає в допомозі користувачам 

орієнтуватися у світі електронної інформації й знати, як її знайти в будь-якому 

місці, а не тільки в даній бібліотеці [2, с. 367]. 

В умовах сьогодення у бібліотеках України стрімко поширюється 

впровадження сучасних технологій копіювання документів. У межах державної 

«Програми збереження бібліотечних та архівних фондів 2000– 2005 рр.» було 

започатковано створення міжвідомчих центрів консервації та репрографії. [25, с. 

15]. 

Перенос інформації з паперових носіїв здійснюється в першу чергу для 

зберігання власне інформації, проте це не єдина мета переносу. Їх можна назвати 

принаймні три: поліпшити доступ до рукописних пам’яток й інших унікальних 

документів, захистити оригінальний документ від руйнування внаслідок 

використання, заощадити витрати праці й фінансові кошти на консервацію, 

наприклад, величезного масиву документів, надрукованих на недовговічному 

папері в XІX–XX ст. [10, с.20]. 

Кінець 80-х і 90-ті рр. ХХ ст. пройшли під знаком пильної уваги до 

оцифрування (конверсія в машиночитабельну форму) як способу забезпечення 

захисту й доступності. [4, с. 36]. 

Оцифровка, що використовується для створення копій, є способом 

одержання і зберігання зображень у машиночитабельній формі. За допомогою 

сканера або цифрової фотокамери текст і зображення на паперовому носії 

перетворюється на подвійний цифровий код. Одержані дані зберігаються на 

магнітних або оптичних дисках. Потім, за допомогою спеціальної програми 

оптичного розпізнавання знаків коду оцифрований документ перетворюється на 

текст, який можна редагувати за допомогою програми обробки текстів [17, с. 61]. 

Необхідність оцифрування визначається метою, яку переслідує бібліотека, 

місцем її фонду у складі національного бібліотечного фонду, уставними 

зобов’язаннями. З метою зберігання фондів у бібліотеках виділяються такі 

категорії документів на традиційних носіях, які переводяться в електронний 

варіант:  
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– рідкісні, особливо цінні, ветхі видання (1 категорія);  

– архівні примірники (2 категорія);  

– видання підвищеного попиту (3 категорія);  

– видання, наявні в бібліотеці в обмеженій кількості (4 категорія); 

– електронні копії, створені за запитами користувачів (5 категорія); 

– оцифрування видань 1 і 2 категорій дозволяє припинити чи обмежити 

використання оригіналу користувачами. 

Робота з різними категоріями документів при зберіганні має свої 

особливості. Так, забезпечення зберігання бібліотечних фондів при скануванні – 

одна з важливих умов, від дотримання якої залежить зберігання пам’яті нації, 

забезпечення доступності до нової інформації. Інтенсивність випромінювання і 

тепло, що виробляється обладнанням, завдають шкоди матеріалу і тексту 

документа. За результатами досліджень, проведених НДЦКД (Науково-дослідний 

центр консервації документів Російської національної бібліотеки), з’ясувалось, що 

тепло, яке виділяється під час сканування, призводить до погіршення стану 

паперу. При скануванні відбуваються якісні зміни в поверхневому шарі, що псує 

паперову основу документа. Це не означає відмову від сканування, але вимагає 

обережного підходу до переведення документів у цифровий формат, тісного 

співробітництва фахівців з оцифрування та бібліотекарів для захисту документів 

та прискорення процесу сканування [10]. 

У бібліотеці слід розробити чіткі вимоги і обмеження на сканування, 

використовувати високоякісне сканувальне обладнання, що відповідає категорії 

документа, який сканується. 

Зберіганню документів сприяє своєчасна експертна оцінка стану рідкісних і 

цінних видань, вживання налагодженого обліку видань, що пройшли сканування; 

наявність контрольного листка зберігання для кожного оригіналу з виділенням 

тих, які потребують спеціальної консерваційної обробки, як то: зволоження, 

хімічна очистка, вибіркова реставрація розривів, ремонт надломів тощо. 

За допомогою цифрової фотокамери доцільно оцифровувати книги, 

фотографії, ізовидання та видання на крейдованому папері, документи, які 
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неможливо безпечно притиснути, великоформатні документи, розмір яких 

більший за планшетний сканер і які небезпечно перегортати. Документи, що 

розкриваються менше ніж на 90, не рекомендується оцифровувати і в такий спосіб 

[10, с. 7]. 

Сканування і цифрове фотографування слід здійснювати у великому 

чистому приміщенні зі столами, які в шість разів більші за документи, що 

оцифровуються. Усі лампи повинні мати UV-фільтри або мінімальну кількість UV. 

На місці сканування мають бути обладнані системи охолодження і вентиляції [10]. 

Отже, забезпечення збереження фондів належить до основних функцій будь-

якої публічної бібліотеки. Для цього бібліотека потребує відповідно обладнаних 

книгосховищ, технічного устаткування, кваліфікованих кадрів, відповідного 

фінансування та нормативної бази. 

 

3.2 Пропозиції щодо удосконалення бібліотечних фондів України 

 

Бібліотека сьогодення – поліфункціональний заклад. Вона є не тільки 

інформаційною, а й освітньою, культурно-просвітницькою, дозвіллєвою 

установою. Ці функції притаманні всім бібліотекам, незалежно від статусу, форм 

власності, територіальної приналежності. 

Разом із можливостями здійснювати серйозні якісні зміни в діяльності 

бібліотек, виникла гостра конкуренція з іншими інформаційними установами, 

через що бібліотеки мають доводити суспільству свої можливості і значущість. 

Але при недостатньому фінансуванні і кадрових проблемах кожній окремій 

установі це важко здійснювати. 

Вихід один – об’єднувати свої зусилля. Якщо проаналізувати еволюцію 

співробітництва бібліотек, то можна сказати, що сьогодні жодна з них не може 

функціонувати ізольовано. Бібліотеки можуть ефективно виконувати свої функції 

тільки на основі кооперації, а інтенсивний розвиток технологій останніх років дає 

можливість кооперації ресурсів і обслуговування у небачених масштабах [22, с. 4].  
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Зосередимо увагу на кооперації бібліотек України в напрямі збереження 

національної документальної спадщини. 

Сьогодні відомо, чим саме займаються працівники з різних бібліотек, які 

пріоритети вони обрали для оцифрування документальної спадщини, що планують 

оцифрувати, а що вже оцифрували. Звідси випливає об’єктивна потреба у зведенні 

такої інформації. Це один із напрямів можливої кооперації. Слід погодитися, що 

при недостатніх технічних, фінансових і ще якихось ресурсах витрачати час і знов-

таки ресурси на одні й ті самі видання не раціонально. Адже сьогодні не 

поставлено завдання суцільного оцифрування всіх бібліотечних фондів країни [6, 

с. 9]. 

Якщо певні зразки книжкової спадщини оцифровуються в бібліотеках з 

метою не лише зафіксувати видання в цифровому депозитарії чи виготовити 

цифрову копію як страхову, але й для дистантного обслуговування користувачів, 

то доцільно враховувати наявні (виставлені) ресурси інших установ. В тому 

випадку, якщо створюється страховий фонд на власні раритети – тоді, безперечно, 

важливо зафіксувати особливості конкретного примірника. Таким чином, потрібна 

кооперація та координація роботи в цій галузі. Це є актуальним і з позицій 

міжнародного представлення вітчизняних книжкових скарбів у світових 

електронних бібліотеках – таких, як Європейська чи Світова бібліотеки. [6, с. 10] 

У безпосередньому зв’язку з інший напрям кооперації, пов’язаний зі 

створенням Державного реєстру національного культурного надбання (ДРНКН) у 

частині «Книжкові пам’ятки України».  

Весь світ наразі працює в цьому напрямі, починаючи від програми 

ЮНЕСКО «Пам’ять світу», і багато країн мають свої реєстри книжкових чи навіть 

документальних пам’яток (на зразок «Пам’ять Америки», «Пам’ять Японії»); 

існують чи створюються Європейська бібліотека, Світова цифрова бібліотека, 

Консорціум європейських наукових бібліотек та ін. До речі, ЮНЕСКО час від часу 

нагадує країнам – членам цієї поважної організації про необхідність створення 

національних реєстрів документальної пам’яті. Реєстр потрібен, насамперед, 

фондозберігувачам. Це охоронна грамота скарбів нашої держави. Це джерело 
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інформації для наукових досліджень, а також для правоохоронних органів, 

митниці, адже за Законом України «Про вивезення, ввезення та повернення 

культурних цінностей», за межі держави не може бути вивезена пам’ятка, якщо 

вона занесена до Державного реєстру національного культурного надбання.  

Можна назвати ще не одну причину, за якою Україні потрібен державний 

реєстр нашої культурної спадщини. Статус книжкової пам’ятки національного 

рівня означає створення для неї особливих умов зберігання, обмеження обігу серед 

читачів, першочерговість виготовлення сучасних копій, тобто, знову ж таки, 

йдеться про чинники, що згадувалися вище. 

Під терміном «книжкові пам’ятки» закріплено: рукописні книги та друковані 

видання, які мають видатну духовну, матеріальну цінність, особливе історичне, 

наукове, культурне значення і відносно яких установлений особливий режим 

обліку, зберігання та використання. Дуже важливим є смисловий елемент, 

закладений у слові «установлений». Це означає, що видання може вважатися 

книжковою пам’яткою лише після експертної оцінки та реєстрації у спеціальному 

реєстрі книжкових пам’яток. Поки що всі підготовлені фондоутримувачами 

списки мають інформаційне значення, вони чи їхні певні позиції ще не 

затверджені в статусі книжкових пам’яток. [6] 

Отже, юридично це питання не відпрацьовано. Потрібен спеціальний закон, 

за яким ДРНКН набув би офіційного статусу обліково-реєстраційної системи і 

реєстрація книжкових пам’яток стала б обов’язковою вимогою. Тоді на 

законодавчому рівні на всі бібліотеки, музеї і архіви буде покладено обов’язок 

своєчасно надавати відомості для реєстрації в ДРНКН книжкових пам’яток.  

В Україні затверджено Порядок відбору рукописних книг, рідкісних і цінних 

видань до Державного реєстру національного культурного надбання. 

Так, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, провівши 

значний обсяг підготовчої роботи, виставляє наразі на базі власних фондів 

«Матеріали до Державного реєстру національного культурного надбання: 

Книжкові пам’ятки». Електронний ресурс, що пропонується, містить описи 

найцінніших і найдавніших книжкових пам’яток: рукописних книг; інкунабул; 
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палеотипів; стародруків кириличним, гражданським, латинським шрифтом; 

українських видань до 1860 р. включно. Наповнення ресурсу триватиме й далі, по 

мірі внесення та редагування описів. Одночасно формуються, проходять 

експертизу, уніфікацію опису бази даних книжкових пам’яток ХІХ–ХХІ ст., які 

будуть виставлені на порталі дещо пізніше, після проведення названих видів робіт. 

Тут передбачається структурування за певними критеріями: прижиттєві видання 

видатних письменників, науковців, громадських діячів; шедеври поліграфії та 

книжкового мистецтва, подарункові, бібліофільські видання чи підносні 

примірники; рідкісні книги; примірники з автографами видатних особистостей; 

надруковані на незвичайних матеріалах та ін. 

В регіонах аналогічну роботу мають проводити щодо пам’яток місцевого 

рівня. Усі центри на місцях повинні відкрити спеціальні сайти, які відбиватимуть 

пам’ятки регіону. [5] 

У роботі із забезпечення охорони і збереження найціннішої частини 

писемної культури – книжкових пам’яток – насамперед, необхідна сучасна 

законодавча база, котра однозначно диктуватиме обов’язки фондоутримувачів 

щодо створення загальнодержавного обліку рідкісних і цінних книг як вагомої 

частини національного надбання (у вигляді ДРНКН). Потрібен координатор цієї 

діяльності у вигляді хоча б невеликого структурного підрозділу – для держави 

Україна це абсолютно незначні кошти. Функції такого окремого підрозділу, який 

був би науково-методичним і координаційним центром по роботі з книжковими 

пам’ятками, – створення нормативно-правової бази, обґрунтування та 

популяризація науково-методичних питань, координація роботи, зведення даних 

від основних регіональних або галузевих центрів (бібліотек). Потрібні теоретичні 

напрацювання, обмін досвідом – він є в багатьох установах. 

Важливий напрям можливої кооперації в галузі збереження національного 

культурного надбання – це інформування один одного про кричущі випадки 

крадіжок книжкових пам’яток. Це не є справою однієї бібліотеки, адже поки вона 

на свій розсуд розбирається з цією ситуацією, злочинець може прийти до іншої 

бібліотеки. За відсутності камер спостереження, повноцінної служби охорони, 
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мікрочипів на книжках, хоча б на зразок охоронної системи книжкових магазинів, 

ми всі щоденно ризикуємо державним надбанням. [11] 

Принагідно слід підкреслити, що термін «національна культурна спадщина» 

чи, вужче, «національна документальна спадщина» в цьому контексті відноситься 

не лише до книжок україномовних або навіть створених на українських землях, 

але й до всіх книжкових скарбів, що зберігаються в державних фондах України. 

Проведення експертизи книг у бібліотеках, мета якої може бути різною: при 

купівлі книжкової пам’ятки бібліотекою і у випадку викрадення книжки; при 

укладанні актів на тимчасове передавання раритету на експонування до іншої 

установи і при відборі книжкових пам’яток до ДРНКН; при підготовці 

експертного висновку на книгу чи книги для Державної служби контролю за 

переміщенням культурних цінностей через державний кордон України або 

атрибуції дефектних примірників, у т. ч. для приватних осіб. Слід наголосити, що 

існуючі методики проведення митної експертизи (Л. Калашникова), музейних 

цінностей (В. Індутного, Гемологічного центру), документів Національного 

архівного фонду України, антикварної оцінки не дуже підходять у даних випадках 

або підходять не повністю. Усвідомлена суспільством історико-культурна цінність 

книжкових пам’яток та їхня грошова вартість на світових аукціонах примушує 

працівників бібліотек впритул зайнятися цією справою і виробити спільні підходи 

щодо цього, на які можна спиратися, посилатися у випадку необхідності, тобто, 

знов-таки, працювати більш-менш уніфіковано, злагоджено. Адже збереження 

національної книжкової спадщини – це справа, вагома й важлива. [6] 

Отже, кооперація бібліотек потрібна не тільки для того щоб зафіксувати 

видання в цифровому депозитарії чи виготовити цифрову копію як страхову, але й 

для дистантного обслуговування користувачів, тому доцільно враховувати наявні 

(виставлені) ресурси інших установ. 
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ВИСНОВКИ 

 

Культура – спосіб буття людини як соціального індивіда, як матеріальний і 

духовний простір формування та звеличення людини. Культура у вузькому, 

«галузевому» значенні – конкретна сфера життя суспільства, в якій зберігається і 

використовується культурно-історична спадщина, здійснюється художня освіта, 

творчість, виконавство та ін. Культурна спадщина – це матеріалізована історія 

країни, свідчення культурного багатства й глибини національної історичної 

пам’яті. У її пам’ятках закріплюються всі події, що відбулися в культурному житті 

людства. Для кожної епохи характерне своє ставлення до культурної спадщини. 

Культура будь-якого народу є чи не головною ознакою його ідентичності. 

Фактично на сьогодні вона нерідко виступає синонімом цивілізації, 

характеризуючи рівень розвитку того чи іншого народу, його місце і роль у 

світовій геополітиці. З огляду на це і міжнародна спільнота, й окремі держави та 

народи на законодавчому рівні закріплюють норми щодо захисту та збереження 

культурного надбання, його популяризації в країні та за кордоном. 

Паспортизація бібліотечних фондів та колекцій як складової національної 

культурної спадщини дозволяє простежити стан документа за весь час його 

зберігання та, особливо, використання. При видачі документа користувачу та його 

поверненні спрощується контроль за фізичним станом видання, тому що паспорт 

містить необхідні відомості, які потребують контролю. Одночасно наявність 

паспорта з даними про документ є засобом запобігання некоректним діям з боку 

користувачів Бібліотеки. Паспорт дає можливість здійснювати моніторинг у 

процесі довготривалого зберігання документа у книгосховищі та дає можливість 

при планових перевірках фонду робити у ньому помітки щодо цього. Інформація, 

яку містить паспорт документа, окрім суто виробничої корисності, може стати у 

пригоді при проведенні наукових досліджень у Бібліотеці. 

Вінницька обласна універсальна наукова бібліотека ім. К.А. Тімірязєва 

сьогодні одна з найбільших книгозбірень області, інформаційний, культурно-

просвітницький, науково-методичний, координаційний центр для бібліотек всіх 
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систем і відомств регіону, головне книгосховище та депозитарій краєзнавчої 

літератури Вінниччини. 

Треба зазначити, що сучасні бібліотеки опинилися в складних умовах. На 

їхню діяльність значно впливає інтенсивне поширення нових інформаційних і 

телекомунікаційних технологій, що спонукає до впровадження нових засобів 

накопичення й збереження документних та інформаційних ресурсів. 

Однак в Україні протягом багатьох років більшість із названих передумов 

належного збереження бібліотечних фондів були явно недостатніми, через що 

частка зношених документів у бібліотечних фондах постійно зростає, а 

поповнення новими виданнями є надто незначним; умови багатьох книгосховищ є 

невідповідними, бракує фахівців, обладнання, сучасних технологій збереження та 

реставрації бібліотечних документів. 

З метою посилення відповідальності за збереження стародруків, рідкісних і 

цінних видань фахівці розробляють та запроваджують у практику короткий 

паспорт, який складається до кожного видання. Він вміщує мінімум необхідних 

бібліотечно-бібліографічних відомостей про книги та часописи, тому він зветься 

коротким. Заповнений паспорт приклеюється на початку чи в кінці документа на 

звороті обкладинки. 

Кооперація бібліотек потрібна не тільки для того щоб зафіксувати видання в 

цифровому депозитарії чи виготовити цифрову копію як страхову, але й для 

дистантного обслуговування користувачів, тому доцільно враховувати наявні 

(виставлені) ресурси інших установ. 
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ВСТУП 

Актуальність дослідження. Документ є головним елементом управління та 

засобом зберігання і передавання інформації, тому попит на професію 

документознавця постійно зростає. На початку ХХІ ст. ця професія безперечно є 

перспективною. Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій загалом 

зумовив значні зміни у потребах сучасного суспільства і, відповідно, підвищенні 

рівня вимог до професіоналів у різних галузях. Це не оминуло й документознавців. 

В епоху інформатизації з’явилася потреба у фахівцях, які не тільки вміють 

працювати з різною документацією, а й орієнтуються в інформаційній, 

управлінській та навіть маркетинговій сфері, що є особливо популярною. 

Спеціалісти повинні адаптуватися до нових потреб, орієнтуватися на ринок праці, 

який швидко змінюється, та постійно вдосконалювати свої вміння і навички для 

того, щоб залишатися конкурентоспроможними.  

Здається, що ця професія є відносно новою в Україні, але з іншого боку – 

зародки складових елементів цієї професії заглиблені в давні історичні часи. 

Історія виникнення таких професій, як архіваріус, діловод, секретар, писар, які 

суміжні із професією документознавця, бере свій початок ще з давніх часів та 

обумовлена збільшенням масивів інформації в суспільстві. У статті до наукової 

роботи було досліджено історичні аспекти формування професії на території 

України загалом: «так, на території сучасної України прототипи цієї професії 

зародилися в часи Київської Русі, коли престижними були посади «печатников» та 

«металников». Договори київських князів з Візантією 911 і 945 років свідчать про 

вміння і навички укладання документів. Також створенням та обробленням 

документів займалися церковні псаломщики та дяки. Більше того, термін «дяк» 

закріпився як узагальнюючий за тими особами, які вели документування та 

діловодство. У такий спосіб кількість посад змінювалася разом із назвами 

протягом багатьох століть. З XV ст. до початку XX ст. із документами працювали 

канцеляристи, писарі, секретарі, підписки, протоколісти (нотаріуси), реєстратори, 
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копіїсти, толмачі, повитчики, дяки, піддячі, актуаріуси або «хранителі бумаг», 

вахмістри, статс-секретарі, обер-секретарі та стенографісти.  

Окремо визначеної професії документознавця на теренах України не 

існувало до другої половини XX ст. Поступово почала формуватися термінологія 

документознавства, науковці публікували документознавчі праці. В Україні 

навчальну спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», за якою 

почали готувати документознавців, було відкрито у 1995 році в Харківській 

державній академії культури» [19, с. 18–19].  

Наразі підготовку фахівців-документознавців значно вдосконалено.  

Інформатизація хоча й полегшила умови праці документознавців, але й розширила 

коло їхніх обов’язків. Складно уявити, яких змін зазнає ця професія через 10 років, 

адже розвиток інформаційного суспільства та нових технологій буде неухильно 

розвиватися, тому ґрунтовне вивчення генезису професії «документознавець» 

необхідне для визначення тенденцій її подальшого розвитку. 

Специфіку професії документознавця відображено у Конституції 

України [1], Законі України «Про вищу освіту» [2], Законі України «Про 

освіту» [3], стандартах вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, 

бібліотечна й архівна справа» для першого (бакалаврського) рівня [5] та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти [6], Національному класифікаторі 

професій [7, 8], Довіднику кваліфікаційних характеристик [9, 10]. Проблематика 

фаху вивчається такими відомими науковцями, як В. Базар [34], В. Бездрабко 

[12, 13, 14], І. Захарова [25], Т. Клименко [22], С. Кулешов [16], Г. Малик [17], 

Ю. Палеха [18], П. Панченко [25], М. Слободяник [27, 28], В. Спрінсян [29, 30], 

О. Тур [31], Л. Ющенко [34], Т. Яворська [35] та інші. 

Проблеми, пов’язані з виробленням професійних компетентностей фахівців-

документознавців на сучасному етапі в закладах вищої освіти, розглянуто у статті 

«Формування професійних компетентностей фахівців спеціальності 

«Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» у ЗВО І–ІІ рівнів акредитації» Л. 

Ющенко та В. Базар [34]. 
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 У монографії В. Бездрабко «Документознавство в Україні: інституалізація та 

сучасний розвиток» [12] репрезентовано результати дослідження історії 

становлення науки та навчальної дисципліни «Документознавство». Історіографію 

становлення професії, а також системи фахової підготовки документознавців у 

закладах вищої освіти висвітлено у праці В. Бездрабко «Становлення і розвиток 

документознавства в Україні (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)» [13]. У 

розвідці «Сучасне документознавство в Україні: концепції, перспективи розвитку» 

[14] авторкою проаналізовано сучасні концепції розвитку документознавства. 

Базові знання про професію документознавця та про підготовку фахівців 

розкрито у навчальному посібнику П. Панченка, І. Захарової та Т. Клименко 

«Вступ до фаху» [25], в якому розглянуто специфіку формування у студентів 

системного уявлення про документознавчу спеціальність. 

Основні етапи розвитку документознавства охарактеризовано у навчальному 

посібнику «Загальне документознавство» [19] С. Кулешова. Також науковець 

дослідив становлення документознавчої освіти та чинники, які впливали на її 

подальший розвиток. 

У праці «Компетентнісний профіль документознавця» [20] Г. Малик описує 

особливості компетентнісних профілів документознавця, запропонованих 

українськими й закордонними науковцями, а також пропонує свою концепцію 

компетентісного профіля документознавця. 

Зроблено великий внесок у дослідження даної теми Ю. Палехою. У 

підручнику «Загальне документознавство» [24] науковець розкриває генезис 

документознавства як науки, прослідковує становлення професії документознавця. 

Розглянуто різні чинники, які впливають на фахову підготовку документознавців, 

у науковій статті Ю. Палехи «Основні чинники впливу на вузівську підготовку 

документознавців» [23]. 

У праці «Становлення та розвиток вищої документознавчої освіти» [28] 

М. Слободяник звернув увагу саме на історію становлення документознавчої 

спеціальності, на розвиток нормативної бази цієї сфери, а також основні вимоги до 

випускників закладів вищої освіти. Також специфіку підготовки документознавців 
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за рівнем вищої освіти «магістр» було розглянуто у статті «Компетентнісний 

підхід до підготовки магістрів зі спеціальності “Документознавство та 

інформаційна діяльність”» [27]. 

Співробітництво вітчизняних закладів вищої освіти з регіональними 

партнерами для покращення стану документно-інформаційної освіти розглянуто у 

статті В. Спрінсяна, Т. Коляди-Березовської та Н. Шаргородської «Технологія 

партнерства та її роль в процесі підготовки фахівців документно-інформаційного 

профілю» [30]. Науковцем було досліджено особливості підготовки інформаційно-

аналітичних працівників у статті «Підготовка документознавців, інформаційних 

аналітиків – нагальна потреба інформаційного суспільства» [29]. 

Підготовку фахівців-документознавців, а також формування в них фахових 

компетентностей висвітлено у праці О. Тур «Професійна підготовка майбутніх 

фахівців із документознавства та інформаційної діяльності в контексті сучасних 

вимог» [31]. 

Формування інформаційних компетентностей під час навчання студентів 

описано у роботі «Інформаційна складова в структурі професійних 

компетентностей майбутніх документознавців» Т. Яворської [35]. 

В умовах сучасного суспільства ґрунтовне наукове дослідження специфіки 

розвитку професії документознавця є надзвичайно важливим, адже науково-

технічних прогрес вимагає від працівників постійного розширення і підвищення 

рівня їхніх професійних знань і умінь. Саме це і зумовило актуальність 

дослідження. 

Мета: узагальнення знань про становлення і розвиток професії 

документознавця в Україні, специфіку формування компетентностей під час 

підготовки документознавців у закладах вищої освіти, окреслення перспектив 

розвитку фаху в майбутньому. 

 Відповідно до мети дослідження були поставлені такі завдання: 

 розглянути специфіку формування документознавчої галузі в Україні; 

 проаналізувати кваліфікаційні вимоги до фахівців на початковому етапі 

становлення професії; 
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 порівняти особливості попередньої та сучасної підготовки фахівців у 

закладах вищої освіти; 

 охарактеризувати компетентності документознавців та простежити їхню 

практичну реалізацію; 

 окреслити тенденції розвитку професії. 

Об’єкт – професіограма документознавця в історичній ретроспективі. 

Предмет – тенденції розвитку  професії документознавця в Україні. 

Методи дослідження: аналіз, синтез, порівняння, опис, узагальнення, 

історичний, бібліографічний та метод моніторингу. 

Використавши метод аналізу, здійснено виокремлення основних складових, 

які впливали на становлення професії документознавця. 

За допомогою синтезу сформовано основний блок вимог, які потребують від 

документознавців стейкхолдери та роботодавці. 

Історичний метод використано для дослідження генезису професії 

документознавця в незалежній Україні (1995–2020 рр.). 

Порівняно початковий досвід підготовки фахівців-документознавців з 

сучасними вимогами, які сформульовані в нормативних документах.  

Метод опису використано на етапі збирання інформації, характеристики 

загальної картини розвитку професії документознавця та її тенденцій. 

Для того, щоб з’ясувати сучасні вимоги стейкхолдерів та роботодавців до 

документознавців, було застосовано метод моніторингу. Здійснено моніторинг 

актуальних вакансій на посади, які може обіймати документознавець, на 

українських сайтах «Rabota.ua» та «Work.ua». 

Використано бібліографічний метод для складання списку використаних 

джерел та літератури. 

Задіявши метод узагальнення, сформульовано висновки наукової роботи. 

Наукова новизна характеризується тим, що у даному дослідженні вперше 

простежено еволюцію підготовки документознавців у закладах вищої освіти 

України з 1995 р. по 2020 р., а також проаналізовано та систематизовано основні 

вимоги до фахівців на сучасному ринку праці. 
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Практичне значення одержаних результатів. Матеріали проведеного 

дослідження стануть у нагоді для подальшого вивчення тенденцій розвитку 

професії документознавця, оптимізації навчальних планів та програм підготовки 

здобувачів вищої освіти  зі спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа». 

 Особистий внесок. Наукова робота виконана у співавторстві. Результати 

дослідження специфіки формування галузі документознавства в Україні, а також 

порівняння підготовки документознавців на початковому етапі становлення 

професії і в сучасний період належать С. Гуменюк. Висновки щодо практичного 

застосування фахових компетентностей документознавців та окреслення тенденцій 

розвитку професії належать І. Герасимчук. 

Апробація результатів. Ключові положення наукової роботи доповідалися 

на: 

– засіданнях науково-методичних семінарах кафедри (квітень, жовтень 

2019 р.); 

– IV Всеукраїнській науково-практичній конференції «Документо-

інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та перспективи» 

(Полтава, 2019 р.).  

За результатами конференції надруковано наукову статтю у збірнику: 

Генезис професії. Динаміка розвитку професії «Документознавець» в 

Україні. Матеріали IV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Документо-інформаційні комунікації в умовах глобалізації: стан, проблеми та 

перспективи». Полтава, 2019. С. 18–24. 

Структура роботи. Наукова рoбoтa cклaдaєтьcя зi вcтупу, двох poздiлiв, 

виcнoвкiв, cпиcку викopиcтaниx джерел та літератури. Cпиcoк викopиcтaниx 

джерел та літератури нaлiчує 37 нaймeнувaнь. Зaгaльний oбcяг poбoти – 41 

cтopiнка, з ниx ocнoвнoгo тeкcту – 30 cтopiнок. 



1
6
4 

 

РОЗДІЛ 1 

ГЕНЕЗИС ПРОФЕСІЇ «ДОКУМЕНТОЗНАВЕЦЬ» В УКРАЇНІ 

 

1.1. Особливості формування галузі документознавства в Україні 

Упродовж багатьох століть професія документознавця формувалася під 

впливом різних чинників: винайдення нових засобів і способів фіксування 

інформації, створення нових видів документів та нових посад для працівників, які 

укладали документи. Остаточно закріпилася ця професія в кінці XX ст., для якого 

характерним був розвиток науки та техніки, а також перехід людства в епоху 

інформатизації. Слід зазначити, що на становлення фаху вплинули і певні 

політичні фактори, зокрема проголошення Україною незалежності. 

У 1994 р. було створено Український науково-дослідний інститут архівної 

справи та документознавства (далі – УНДІАСД), головною метою діяльності якого 

є розроблення науково-теоретичних та нормативно-методичних проблем розвитку 

галузей архівознавства та документознавства. На той час у складі УНДІАСД діяли: 

відділ архівознавства з секторами історії та теорії архівної справи, забезпечення 

схоронності документів, формування Національного архівного фонду, науково-

довідкового апарату та обліку документів; відділ документознавства; науково-

інформаційний відділ. «У наступні роки структура УНДІАСД зазнала 

неодноразових змін, що було викликано прагненням раціонального розподілу 

кадрів та появою нових напрямів діяльності» [32]. За роки свого існування 

УНДІАСД видав багато праць і підготував нормативні документи з 

документознавчої, архівної та діловодної галузей. Важливим досягненням є 

видання наукового щорічника «Студії з архівної справи та документознавства», 

заснованого в 1996 р., у якому публікуються статті з теорії, історії й практики 

архівознавства, документознавства, архівної справи, джерелознавства, спеціальних 

історичних дисциплін, історії України та біографістики [32]. Важливим 

результатом діяльності УНДІАСД та провідних кафедр закладів вищої освіти 

незалежної України стало організаційне оформлення документознавства як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B5%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%96_%D1%96%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%86%D0%B8%D0%BF%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%96%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


1
6
5 

 

самостійної галузі науки. Після включення наукової спеціальності 

«Документознавство, архівознавство» до переліку спеціальностей колишньої ВАК 

України цей процес отримав логічне завершення.  

Дослідженнями різних питань, що стосувалися документознавчої галузі у 

1990–2000-х рр., займалися Інститут архівознавства й Інститут рукопису 

Національної бібліотеки України імені В. Вернадського, Інститут української 

археографії та джерелознавства імені М. Грушевського НАН України, відділ 

української історіографії та спеціальних історичних дисциплін Інституту історії 

України НАН України, спеціалізовані кафедри Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, Харківського національного університету 

імені В. Каразіна та інші заклади вищої освіти, які готують фахівців-

документознавців [14, с. 165]. 

З часу проголошення незалежності в Україні сформувалася національна 

документознавча науково-дослідницька база, до складу якої входять наукові праці, 

монографії, статті, підручники та наукові посібники, видані українськими 

науковцями. Серед видатних науковців слід назвати В. Бездрабко [12, 13, 14], 

С. Кулешова [16], Ю. Палеху [18], М. Слободяника [27, 28], В. Спрінсяна [29, 30] 

та інших. Всі вони зробили значний внесок у формування українського 

документознавства.  

Так, С. Кулешов зазначає, що фундаментом для формування професії 

документознавця стала діяльність колективу кафедри, створеної у 1944 році на 

історичному факультеті Київського державного університету імені Тараса 

Шевченка, яка готувала істориків-архівістів. Викладання архівознавчих, 

джерелознавчих, археографічних та інших спеціальних історичних дисциплін 

формувало у студентів загальні знання про історію та теорію документа. «У 

1964 р. працювали курси з підвищення кваліфікації керівних працівників служб 

діловодства міністерств, відомств, установ та організацій. До викладацького 

складу входили спеціалісти Архівного управління УРСР, викладачі з кафедри 

архівознавства, а також найдосвідченіші фахівці з діловодних служб міністерств і 

відомств» [18, с. 27–28].  
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Спецiальнiсть «Документознавство та iнформацiйна дiяльнiсть» було 

відкрито вперше в Українi за iнiцiативою Харкiвського державного iнституту 

культури (нині – Харківської державної академії культури) i введено в 1995 р. в 

освiтнiй класифiкацiйний кадастр України. Пiдготовку фахiвцiв за цiєю 

спецiальнiстю було розпочато у 1995/1996 навчальному році й наразі 

продовжується на факультеті документознавства та iнформацiйної дiяльностi 

Харкiвської державної академiї культури. З часом спеціальність 

«Документознавство та інформаційна діяльність» була започаткована і в інших 

закладах вищої освіти України [25, с. 76–80]. Офіційно було затверджено 

спеціальність 07.00.10 «Документознавство, архівознавство» у 2003 році за 

рішенням колишньої ВАК України. 

З появою навчальної спеціальності провідні науковці почали активно 

публікувати навчальну та наукову літературу. Так, у 1997 році відбувся випуск 

першого в Україні підручника «Документознавство» І. Кушнаренко. У 2000 р. 

вийшла фундаментальна монографія С. Кулешова «Документознавство: Історія, 

теоретичні основи» і в 2003 році його ж перший в Україні навчальний посібник 

«Управлінське документознавство». Також було започатковано проведення 

міжнародних конференцій з широкомасштабного дисциплінарного вивчення 

документа у колах науки, культури та бізнесу [23, с. 32].  

Знаний науковець М. Слободяник виокремив три етапи становлення та 

розвитку в Україні спеціальності «Документознавство та інформаційна 

діяльність»: І – становлення (1994–2003 рр.); ІІ – уніфікація (2004–2007 рр.);        

ІІІ – розвиток (з 2008 р.) [28, с. 4].  

Отже, формування та становлення професії документознавця відбувалося в 

умовах щойно створеної незалежної української держави. Поступово 

створювалося законодавче підґрунтя для виокремлення та специфікації даного 

фаху. З метою задоволення потреби у кваліфікованих фахівцях було організовано 

навчальні курси, а пізніше – відкрито навчальну спеціальність 

«Документознавство та інформаційна діяльність», за якою було розпочато 

навчання у провідних закладах вищої освіти України.  
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1.2. Кваліфікаційні вимоги до документознавців на початковому етапі 

становлення професії 

До навчання фахівців будь-якої галузі повинні ставитися певні вимоги, 

відповідність яким дозволить дипломованим фахівцям бути забезпеченими 

роботою за фахом. До документознавців їхні роботодавці також висували свої 

вимоги, зокрема до уміння якісно виконувати свої посадові обов’язки. На 

офіційному рівні затверджено було кваліфікаційні вимоги до документознавців.  

У 1995 році було видано «Державний класифікатор України. Класифікатор 

професій ДК 000–95» [7], у якому вперше було зазначено назву професії 

«документознавець» під кодом 2432.1. Під тим же кодом в останній редакції 

чинного документа «Національний класифікатор України. Класифікатор професій 

ДК 003:2010» [8] професія залишається і нині.  

Характеристику завдань, обов’язків, знань і вимог до документознавця 

вперше сформульовано в 1998 році у Довіднику кваліфікаційних характеристик 

професій працівників № 24 [9] (наразі чинним є Довідник кваліфікаційних 

характеристик професій працівників № 336 [10]). Згідно з цим документом 

документознавець повинен був уміти [9]:  

 «розроблювати уніфіковані системи документації та класифікатори 

документної інформації і впроваджувати технологічні процеси роботи з ними;  

 брати участь у плануванні, організації, підборі, розстановці й підвищенні 

кваліфікації кадрів та вдосконаленні діяльності служби документаційного 

забезпечення управління, а також у проєктуванні, експлуатації та удосконаленні 

автоматизованих інформаційних систем;  

 здійснювати контроль за станом діловодства у структурних підрозділах;  

 організовувати та впроваджувати розвиток системи документації, яка 

включає також документи на машинних носіях, вживати заходів до упорядкування 

складу документів та інформаційних показників, скорочення їх кількості та 

оптимізації документопотоків; 
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 вивчати  та узагальнювати передовий вітчизняний і світовий досвід у 

сфері документаційного забезпечення управління, а також розробляти 

нормативно-методичні матеріали з документаційного забезпечення» [9]. 

Фахівець-документознавець зобов’язаний був мати знання про уніфіковані 

форми всіх видів документів, порядок їх оформлення, збереження, проведення 

експертизи їхньої цінності; організацію архівної справи, основи програмування, 

методи актуалізації баз і банків даних; основи управління, соціології, трудового 

законодавства; документоутворення; організацію державних установ і 

громадських організацій, економічні і правові аспекти їх діяльності; вітчизняний і 

світовий досвід у сфері документаційного забезпечення управління. 

У Довіднику кваліфікаційних характеристик професій працівників № 24 [9]  

було визначено категорії професії:  

– провідний документознавець,  

– документознавець І категорії,  

– документознавець ІІ категорії, 

– документознавець [9].  

Під час підготовки фахівців, у тому числі і документознавців,  у закладах 

вищої освіти основний акцент ставився на формування знань, навичок та вмінь. 

Науковець з психології Р. Павелків вказує, що «знання – це результат оволодіння 

людиною дійсності та її пізнання; навички – це дія, що характеризується високою 

мірою осягнення і відсутністю поелементної свідомої регуляції і контролю; уміння 

– це заснована на знаннях і навичках готовність людини успішно виконувати 

певну діяльність» [22, с.109–115]. 

У 2011 році Кабінетом Міністрів України було ухвалено Постанову «Про 

розроблення державних стандартів вищої освіти» [4], відповідно до якої державні 

стандарти вищої освіти визначають вимоги до змісту, обсягу і рівня освітньої 

підготовки майбутніх фахівців. Синтез різних підходів до єдиної спеціальності 

став об’єктивною умовою для усвідомлення провідними закладами вищої освіти 

необхідності уніфікації цих підходів шляхом створення першого стандарту 

освітньо-кваліфікаційного рівня освіти «бакалавр», прийнятого у 2004 році. У 
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цьому документі оприлюднено інформаційну концепцію підготовки 

документознавців. У стандарті виділено п’ять основних блоків дисциплін: 

загальнонауковий; документознавчо-архівний; інформаційно-аналітичний; 

комп’ютерно-технологічний та управлінський. Під час складання освітньо-

професійної програми було враховано не тільки вимоги освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, а й досвід закладів вищої освіти. Цей стандарт виконав своє 

головне завдання – сприяв уніфікації навчального процесу в різних закладах вищої 

освіти, які готували документознавців [28, с. 4–5]. Наразі новий стандарт вищої 

освіти для рівня «бакалавр» був виданий у 2018 р., а для рівня «магістр» – у 

2019 р. 

На основі стандарту 2004 р. заклади вищої освіти почали складати освітньо-

професійні програми «Документознавство та інформаційна діяльність», які 

включають певні компоненти: обов’язкові та вибіркові [11]. Така програма 

визначає нормативний термін та нормативну частину змісту навчання за 

спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», встановлює вимоги 

до змісту, обсягу та рівня освіти й професійної підготовки фахівця. У зв’язку з 

новими корективами, зазначеними у стандартах 2018 та 2019 рр., підготовка 

документознавців нині відбувається за освітньою програмою, а не освітньо-

професійною, як це було раніше. Нормативно-правова база постійно оновлюється 

відповідно до змін, які були спричинені розвитком нових технологій, різних 

нововведень та нових розробок у галузі документознавства.  

Особливого значення для випускників спеціальності «Документознавство та 

інформаційна діяльність» набувають такі гармонійно збалансовані компетенції, як 

інформаційна, комунікаційна та культурна, що розглядаються для інших 

професійних класів як загальнонаукові, а для категорії фахівців з документних 

комунікацій є професійними – як загальними, так і спеціалізованими водночас [33, 

с.49–50]. 

Отже, на початку становлення професії документознавця в незалежній 

Україні почала формуватися нова нормативно-правова база, згідно з якою було 

встановлено основні вимоги до підготовки документознавців. Заклади вищої 
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освіти відповідно до тогочасних умов здійснювали підготовку фахівців-

документознавців на основі вищезгаданих документів. Закінчивши навчання, 

випускники отримували всі необхідні знання, вміння та навички роботи з різними 

видами документації, ведення документообігу на машинозчитуваних носіях, 

застосування методів аналітико-синтетичного оброблення інформації, а також 

роботи в управлінській, бібліотечній, архівній та інформаційній сферах. 
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РОЗДІЛ 2 

СПЕЦИФІКА ФАХУ ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ НА СУЧАСНОМУ 

ЕТАПІ 

 

2.1. Особливості підготовки майбутніх фахівців  

Численні зміни у нормативно-правовій базі та інформаційні зміни, які 

відбулися в суспільстві призвели до остаточного закріплення професії 

документознавця як однієї з провідних у XXI столітті. На даний момент у державі 

відбувається реформування основних галузей економіки та господарства 

відповідно до європейських стандартів. Це стосується й освітньої підготовки 

фахівців-документознавців.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» з 2014 р. головним 

завданням закладів вищої освіти стає формування компетентностей у студентів. У 

цьому ж законі зазначено, що «компетентність – це здатність особи успішно 

соціалізуватися, навчатися, провадити професійну діяльність, яка виникає на 

основі динамічної комбінації знань, умінь, навичок, способів мислення, поглядів, 

цінностей, інших особистих якостей» [2]. 

Як вже було зазначено раніше, у 2018 році було видано новий стандарт 

вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» 

для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти [5], а у 2019 році – для другого 

(магістерського) рівня вищої освіти [6]. Певні зміни відбулися і у назві 

спеціальності, яка нині називається 029 «Інформаційна, бібліотечна й архівна 

справа», а спеціалізація і освітня програма – «Документознавство та інформаційна 

діяльність». Тож, нормативною базою для підготовки проєктів нових стандартів 

освітньої діяльності та вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна справа» є Конституція України, Закон України «Про вищу 

освіту», Закон України «Про освіту», Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Національної рамки кваліфікацій», Постанова Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти». 
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Стандарти вищої освіти розробляються відповідно до Національної рамки 

кваліфікацій і базуються на компетентнісному підході. У свою чергу Національна 

рамка кваліфікацій України була розроблена на основі прийнятої у 2005 р. Рамки 

кваліфікацій Європейського простору вищої освіти (The framework of qualifications 

for the European Higher Education Area – «QF for the EHEA»), а також Європейської 

рамки кваліфікацій для навчання впродовж життя (The European Qualifications 

Framework for lifelong learning – «EQF for LLL»), що ухвалена в 2008 р. [15, с.76–

78]. 

У розділі «Загальна характеристика» нового стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти [5] розписано перелік компетентностей 

випускника спеціальності (див. додаток А). 

Якщо для бакалаврського рівня вищої освіти головними елементами, на які 

потрібно спиратися під час підготовки фахівців, є базові компетентності, що 

стосуються усіх суміжних із документознавством галузей знань, то під час 

підготовки фахівців на магістерському рівні увага приділяється інформаційно-

аналітичній сфері. Так, у стандарті вищої освіти за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для магістерського рівня 

2019 р. [6] зазначено такі компетентності, як: «здатність організовувати та 

здійснювати керівництво інформаційно-аналітичними структурними підрозділами 

на підприємствах, в організаціях та установах»; «здатність застосовувати 

технології та процедури аналітико-синтетичного опрацювання наукової та 

управлінської інформації»; «здатність відстежувати тенденції розвитку предметної 

сфери шляхом проведення аналізу інформаційних потоків та масивів» тощо (див. 

додаток Б). 

Ці стандарти є взірцем для складання освітніх програм закладами вищої 

освіти, які здійснюють підготовку документознавців. На даний момент в Україні 

нараховується вже 108 ЗВО, які готують фахівців у рамках спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна й архівна справа». Серед провідних закладів 

потрібно виокремити Європейський університет, Київський національний 

https://osvita.ua/vnz/guide/74/
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університет культури і мистецтв, Одеський національний політехнічний 

університет, Національний авіаційний університет, Донецький національний 

університет імені Василя Стуса, Національну академію керівних кадрів культури і 

мистецтв, Національний університет «Львівська політехніка» та інші (див. додаток 

В).  

Питання формування компетентностей документознавця постійно 

знаходяться в центрі наукових досліджень. На підставі різних поглядів науковців 

щодо класифікації компетентностей Г. Малик виокремила 5 таких основних груп: 

ключові (навчально-пізнавальні, соціально-етичні, комунікативні й іншомовні), 

особистісно-професійні, загальнопрофесійні (загальноуправлінські, інформаційно-

управлінські, інформаційно-правові), спеціально-професійні (документознавчі, 

інформаційно-аналітичні, інформаційно-технологічні) та спеціально-галузеві [20, 

с. 89–90]. 

Порівнюючи досвід підготовки фахівців з «Документознавства та 

інформаційної діяльності» минулих років з сучасним, можна відмітити, що на 

даний момент студенти отримують знання набагато якісніші завдяки чітким 

освітнім планам та програмам, за якими відбувається їхнє навчання, а також 

технологіям і відкритому доступу до інформації через мережу Інтернет та 

соціальні інститути – бібліотеки та архіви. Через те, що документознавство на 

початку 90-х років ХХ ст. було в Україні новою наукою, то і підготовка фахівців 

мала певні зауваження. Більшість закладів готувала документознавців лише як 

працівників, що відповідають за роботу з традиційними та машинозчитуваними 

документами. З розповсюдженням персональних комп’ютерів (програмне 

забезпечення яких щороку оновлюються відповідно до технічної еволюції) в 

установах, організаціях та підприємствах, а також з появою мережі Інтернет до 

документознавчої сфери почали підключати інформційних аналітиків. Інформація 

стала невід’ємним елементом сучасного людства, тому і виникла потреба у 

фахівцях, які вміють з нею працювати за допомогою нових електронних засобів, 

банків та баз даних. 

https://osvita.ua/vnz/guide/377/
https://osvita.ua/vnz/guide/377/
https://osvita.ua/vnz/guide/136/
https://osvita.ua/vnz/guide/136/
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Під час навчання студентам потрібен перехід від пасивного прийому 

навчальної інформації до активного процесу освоєння системи компетентностей. 

Потрібно перейти від традиційних методів навчання до інноваційних технологій, 

які ґрунтуються на практичних результатах інформатизації суспільства. Вона 

покликана забезпечити формування нового інформаційно-комунікаційного 

середовища, що є важливою умовою формування розвитку професійних та 

особистісних якостей документознавців [27, с. 17]. В умовах інформатизації 

головним завданням постає навчити студентів працювати з інформацією на 

електронних носіях та з хмарними технологіями, що на даний момент є 

феноменом сучасного суспільства, тому блок комп’ютерних дисциплін займає 

одне з основних місць. Впровадження електронного документообігу у вітчизняну 

практику є важливим явищем на даний момент, застосування досвіду провідних 

країн та поява нових технологій призводить до постійного оновлення і 

покращення умов підготовки українських документознавців. 

Хоча умови підготовки фахівців поступово покращуються, але існують і 

певні проблеми. Так, Л. Ющенко та В. Базар вказують на прогалини, а саме: 

«замалий відсоток фундаментальних наукових досліджень у документознавчому 

напрямі»; «недостатнє або застаріле навчально-методичне забезпечення»; «слабка 

матеріально-технічна база»; «не вистачає нових моделей розвитку інформаційної, 

бібліотечної та архівної справи на національних засадах, що породжує проблему 

кадрового забезпечення» [34, с.86]. Також проблемою стає розбіжність у назвах 

спеціалізацій, дисциплін професійного і практичного циклу в закладах вищої 

освіти, невідповідність освітніх програм тим критеріями, що вказані у базових 

стандартах вищої освіти, недосконалість навчальних планів. Варто зазначити і те, 

що більшість кваліфікацій не відповідають сучасним міжнародним вимогам, що 

обмежує можливість працевлаштування українських випускників та ускладнює 

процедуру визнання їх на світовому ринку [34, с. 87]. 

Отже, оновлена нормативна база, за якою відбувається підготовка 

документознавців, не вилучає попередні вимоги, а навпаки додає до них нові, 

пов’язані з сучасними потребами суспільства. У зв’язку з реформуванням вищої 
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освіти відбулися певні зміни в умовах складання стандартів. Головна увага 

приділяється компетентностям, якими повинен оволодіти випускник під час 

навчання за освітньою програмою «Документознавство та інформаційна 

діяльність». Є багато підходів до класифікації професійних компетентностей серед 

науковців, але на офіційному рівні вони затверджені у стандартах вищої освіти 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» для 

бакалаврського та магістерського рівнів. 

 

2.2. Практична реалізація документознавцями своїх компетенцій 

Попит на висококваліфікованих документознавців в умовах сучасного ринку 

праці є досить високим, адже це зумовлено нагальною потребою професійного 

опрацювання різної інформації, масиви якої постійно збільшуються. Роботодавцям 

потрібні спеціалісти, які знають, як використати отримані в під час навчання 

знання та ефективно застосовувати здобуті навички безпосередньо у своїй 

професійній діяльності.  

Деякі особливості, які може мати робота документознавця, залежать від 

профілю організації, тому важливим аспектом є повна загальна підготовка 

спеціаліста. Молодому фахівцеві потрібно зацікавити потенційного роботодавця, 

тому він повинен відразу показати свої здібності та вміння, оскільки не завжди є 

можливість додатково навчатися на робочому місці. Виникає ще одна загальна 

проблема, пов’язана з консерватизмом української вищої освіти та недостатньою 

мобільністю. У більшості ЗВО, на жаль, відсутня система моніторингу ринку 

праці, що дозволяло б своєчасно вносити корективи в освітні програми і 

підвищувати конкурентоспроможність випускників [29, с. 284].  

Проте деякі роботодавці пропонують спеціальні системи навчання та 

тренінги для підвищення кваліфікації працівників, а також випробувальний 

термін, за який працівник ознайомлюється із особливостями роботи в організації. 

Саме тому серед усіх вимог окремих роботодавців до фахівця-документознавця 

варто назвати багато важливих, якими потрібно володіти під час оформлення на 

роботу.  
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В результаті проведеного аналізу вакансій на сайтах «Rabota.ua» [36] та 

«Work.ua» [37] узагальнено вимоги роботодавців до претендентів на вакантні 

посади документознавця, аналітика, архівіста та бібліотекаря. Так, якщо 

документознавці обіймають посади фахівців з документообігу та діловодів, то 

вони повинні володіти такими знаннями, як: знання принципів діловодства, знання 

пакету MS Office, користування ПК, а також вмінням оформлювати різні види 

документів тощо. Документознавець повинен мати: 

 знання принципів традиційного та електронного діловодства; 

 навички ведення ділового листування та телефонної комунікації; 

 знання пакету MS Office; 

 вміння оформлювати різні види документів; 

 навички роботи із ПК; 

 вміння працювати з великим обсягом інформації; 

 перевагою є досвід роботи з 1С та CRM. 

Загалом за період 22.12.2019 – 22.01.2020 р. на сайті «Rabota.ua» за запитом 

«діловод в місті Київ» було розміщено 91 вакансію [36], а на сайті «Work.ua» – 52 

вакансії [37]. 

За запитом «архівіст» за вказаний період на обох сайтах було опубліковано 3 

вакансії. В них розміщені такі вимоги, як: знання правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів, знання законодавства України з архівної справи, 

знання архівознавчої термінології тощо [36, 37].  

Одночасно, для інформаційного аналітика висунуто низку інших вимог, які 

мають більш технічне спрямування, а саме в галузі ІТ. Для того, щоб працювати на 

посаді аналітика, документознавець повинен володіти навичками роботи з 

основними інформаційними системами та програмами, володіти англійською 

мовою, знати пакет MS Office і т.д., а саме: 

 володіти навичками роботи з інформаційними системами; 

 розуміти принципи проведення А/В тестів; 

 володіти англійською мовою; 
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 мати навички роботи з макросами [36, 37]. 

Якщо документознавець бажає обіймати посаду бібліотекаря, то він 

повинен: знати принципи роботи бібліотеки та організації фондів, впевнено 

користуватись ПК, володіти українською мовою тощо. За відповідним запитом на 

сайті «Rabota.ua» було опубліковано 1 вакансію [36], на сайті «Work.ua» – 2 

вакансії [37] (див. дод. Г). 

Тобто вимоги роботодавців щодо фахівців-документознавців та, особливо, 

інформаційного аналітика, дещо відрізняються від навичок, які студент отримує 

під час навчання в університеті, але більшість базових знань він здобуває саме там. 

Це означає, що деякі вміння випускник повинен або ж опановувати самотужки, 

або ж здобувати безпосередньо на місці роботи. Але, в той же час, професія 

документознавця є універсальною. Документознавець після отримання диплому 

ЗВО фахово підготовлений обіймати посади як діловода, так і аналітика, 

бібліотекаря, архівіста чи інші. 

Якщо брати до уваги Національний авіаційний університет, то згідно із 

інформацією про випуск та працевлаштування випускників факультету 

лінгвістики та соціальних комунікацій (кафедри історії та документознавства) 

освітнього ступеня «Магістр» спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» освітньо-професійної програми «Документознавство та 

інформаційна діяльність» станом на 01 лютого 2019 року всі випускники 2018 

року випуску були працевлаштованими.  

Своєчасне працевлаштування фахівця після закінчення навчання є також 

дуже важливим аспектом, який безпосередньо впливає на професіоналізм 

документознавця. Теоретичні знання швидко забуваються, тому їх постійно 

потрібно поновлювати та використовувати на практиці. Оформлення студента на 

роботу за спеціальністю сприяє закріпленню найважливіших отриманих знань, 

розвитку нових та вдосконаленню набутих навичок.  

Нині випускники Національного авіаційного університету за цією 

спеціальністю працюють у таких установах та організаціях, як: УНДІАСД, 

Міністерство інформаційної політики України, Міністерство юстиції, 
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Національний депозитарій України, Міжнародний аеропорт «Бориспіль», 

Міжнародний аеропорт «Київ» (Жуляни), Альфа-Банк, Universal Bank, ДП 

«Антонов», Нафтогаз України, УНДІАСД, Верховний суд України, закордонні 

посольства в України, Національний авіаційний університет, Національна академія 

керівних кадрів культури і мистецтв, Київський національний університет 

культури і мистецтв тощо. Здобуті навички та знання дають можливість 

працювати не тільки безпосередньо документознавцем, але й секретарем, 

архіваріусом, менеджером, керівником відділу, викладачем закладу вищої освіти 

та на інших посадах, для яких необхідні знання та вміння роботи з документами.  

Отже, навчальні плани і програми у ЗВО повинні бути орієнтовані на 

сьогоднішній рівень науки, а також побажання роботодавців для того, щоб фахівці 

були конкурентоспроможними та відповідали сучасним вимогам. Це допомагає 

виробити необхідні знання та вміння, які будуть застосовуватися безпосередньо в 

практичній діяльності документознавців. Наразі важливими навичками, які 

документознавці використовують у свої професійній діяльності, є знання програм 

MS Office, принципів традиційного та електронного діловодства, специфіки 

роботи з ПК та володіння іноземними мовами. 

 

2.3. Тенденції розвитку професії 

Перевага інформаційної складової в щоденному житті людей у порівнянні з 

іншими її компонентами стає дедалі очевиднішою. Багато сучасних науковців 

вважають, що в результаті усіх інформаційних революцій ми зараз перебуваємо на 

стадії активного розвитку інформаційного суспільства.  

«Інформаційне суспільство» як термін вперше застосували в Японії. 

Спеціалісти запевняють, що він характеризує «суспільство, в якому надмірно 

циркулює високоякісна інформація, а також в наявності всі необхідні засоби для її 

зберігання, перерозподілу та використання. Інформація легко та швидко 

розповсюджується за вимогами зацікавлених людей та організацій і видається їм в 

звичній для них формі, а коштовність користування інформаційними послугами 

невисока та доступна кожному» [26, с. 90].  
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Можна стверджувати, що ознаки інформаційного суспільства дедалі 

виразніше проявляються у сьогоденному суспільстві. Пріоритету набула 

інформаційна діяльність, а інформація стала найважливішим ресурсом 

суспільства. 

Важливо зазначити, що інформатизація суспільства визначається як 

«сукупність взаємозалежних організаційних, правових, політичних, соціально-

економічних, науково-технічних, виробничих процесів, які спрямовані на 

створення умов для задоволення інформаційних потреб громадян і суспільства на 

основі побудови, розвитку й використання інформаційних систем, мереж, ресурсів 

й інформаційних технологій» [17, с. 10]. 

У цих умовах зросло соціальне замовлення суспільства на 

висококваліфікованих фахівців-документознавців. Зростання обсягу інформації й 

відповідно документів, впровадження комп’ютерних технологій для їхнього 

створення, перероблення, зберігання й використання висувають підвищені вимоги 

до документно-інформаційних служб та їхніх кадрів. 

У своєму розвитку Україна повинна орієнтуватися на провідні країни світу 

та впроваджувати їхній досвід. Це стосується й документознавства: в Україні 

активно вивчаються системи діловодства та принципи документообігу інших 

країн. Так, прикладом для розвитку документознавства є досвід таких країн світу, 

як Франція, Естонія, США, Литва, Фінляндія. Перш за все, йдеться про 

встановлення активної співпраці між навчальними та науковими закладами, 

архівними та бібліотечними установами. В таких умовах є можливість ефективно 

переймати ті впровадження, які були успішні у партнерів та спільно створювати 

нові проекти. Такий вид співробітництва між країнами є перспективним напрямом 

розвитку для українського документознавства, тому що із постійним розвитком 

інформаційних мереж можна проводити різноманітні семінари, конференції, 

зустрічі та наради між експертами в різних місцях світу. Також існують 

різноманітні програми стажування за кордоном для студентів та викладачів: це 

допомагає на практиці засвоїти основні принципи організації електронного 

діловодства, які можна втілити в Україні. 
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Важливим аспектом розвитку документознавчої, інформаційної та інших 

сфер в Україні є її інтеграція у Європейський Союз. Через потребу узгодженості 

національних систем освіти європейські країни прагнуть впорядкувати 

різноманітність освітніх програм, кваліфікацій та дипломів. Саме тому при 

розробці нової Рамки кваліфікацій Україна повинна опиратися на досвід 

впровадження Європейської Рамки кваліфікацій. 

У сучасних умовах глобальних цивілізаційних змін, непрогнозованого 

розвитку подій, явищ, змінюються вимоги до фахової підготовки всіх спеціалістів, 

їхніх знань і компетенцій. У минулому залишається просте нагромадження 

студентами знань, предметних умінь і навичок (так звана предметно центрична 

модель «знаннєвої педагогіки»), а нагальною стає проблема підготовки фахівця, 

конкурентоспроможного на ринку праці, компетентного, який вільно володіє 

професією та орієнтується в суміжних галузях діяльності, готового до стабільного 

зростання професійної та соціальної мобільності й професіоналізму. Можливим 

шляхом вирішення зазначеної проблеми є модернізація вищої освіти, надання 

більшої уваги не процесу навчання, а саме його результату, орієнтація змісту й 

організації на компетентістний підхід і пошук дієвих механізмів його 

запровадження. 

До головних показників, якими повинен володіти документознавець у сфері 

інформаційної діяльності, належать такі: знання методів збирання інформації; 

використання текстових та графічних редакторів; навички текстового набору; 

уміння пошуку інформації в мережі Інтернет, використання електронної пошти, 

створення вебсайтів, користування відеокамерою, фотоапаратурою; навички 

відеомонтажу; показник кількості публікацій у друкованих засобах масової 

інформації, інтернет-виданнях; показник кількості сюжетів, які вийшли в ефір на 

телебаченні. 

Згідно із прогнозами, у сфері управління, зокрема в політиці, економіці, 

виробництві тощо продовжуватиме зростати роль висококваліфікованих фахівців 

інформаційної сфери. Державна підтримка розвитку документознавчої освіти в 

Україні, раціональна політика підготовки і перепідготовки кадрів із 
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документознавства й інформаційної діяльності має пріоритетне значення, адже це 

забезпечує належний рівень компетенцій та компетентностей фахівця та підвищує 

престиж даної професії [13, с. 20]. Не менш важливою є також періодична 

модернізація навчальних програм – перевірка їх на відповідність рівню науково-

технічного прогресу, актуальним вимогам роботодавців. Необхідно акцентувати 

на поглибленому вивчені електронного документообігу та інформаційних 

технологій, що характеризують сучасний розвиток документознавства. Професія 

документознавця – багатофункціональна. Фахівці можуть займати посади 

архівіста, бібліотекаря, управлінські посади, працювати в рекламній, 

маркетинговій та інформаційній сфері. 

Проаналізувавши тенденції розвитку професії «документознавець», можна 

передбачити, що з часом документознавці можуть стати лідерами на ринку праці 

через свою зростаючу вагу для організацій будь-якого виду діяльності. Однак 

будуть змінюватися і вимоги до фахівців. Наразі, професійна компетентність 

документознавця визначається, як «системна особистісно-професійна 

характеристика фахівця, що інтегрує знання, уміння, мотиви, цінності й 

професійно значущі якості, необхідні для ефективної професійної документно-

інформаційної діяльності, спрямованої на задоволення інформаційних потреб 

фізичних і юридичних осіб, держави» [21, с. 343].  

Так, для документознавця надзвичайно важливо не тільки вміти працювати з 

традиційними документами. Потрібні знання та вміння з інформаційної, 

аналітичної, комп’ютерної галузей, а також досконале володіння хоча б однією 

іноземною мовою. Електронний документообіг впроваджено в роботі державних 

органів влади, установ, організацій, підприємств. Наприклад, Національний банк 

України має повністю електронний документообіг, і лише таємні документи 

існують в паперових екземплярах. Тому пріоритетом для майбутніх фахівців є 

поглиблене вивчення інформаційно-комп’ютерних технологій в документознавчій 

сфері [19, с. 22].  

Обов’язковим для майбутнього фахівця є володіння такими особистими 

якостями, як стресостійкість, виняткова організованість та пунктуальність, 
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здатність швидко навчатися та працювати з великими потоками інформації тощо. 

Окрім цього, багато науковців підкреслюють важливість набуття саме 

комунікативних якостей фахівців й зауважують, що «сучасне документознавство 

поширює свій формат від статусу суто науки про документ до більш «живої» 

науки, що досліджує різні складники соціально-комунікативної діяльності, а саме 

її міжособистісні, перцептивні, рефлексивні аспекти» [16, с. 101]. 

Отже, розвиток професії документознавця нерозривно пов’язаний із 

науково-технічним прогресом, зокрема розвитком інформаційно-комунікативних 

технологій. Здатність до адаптації – надзвичайно важлива риса для 

документознавців майбутнього, адже перспективність даної професії постійно 

зростає. Тому формування фахових компетенцій під час навчання майбутніх 

документознавців виправдане потребами ринку праці.  
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ВИСНОВКИ 

У науковій роботі узагальнено знання про становлення і розвитку професії 

документознавця в Україні, специфіку формування професійних компетентностей 

під час підготовки документознавців у закладах вищої освіти, окреслення 

перспектив розвитку фаху в майбутньому. 

Вивчено стан наукового розроблення теми дослідження, її джерельну базу. 

Для написання роботи було опрацьовано законодавчі та нормативно-правові 

документи, навчально-довідкову літературу, низку періодичних видань, 

інформаційні ресурси мережі Інтернет. Використання джерел та літератури дало 

змогу отримати загальне уявлення з дослідженої проблеми і виділити основні 

структурні елементи роботи, тим самим забезпечивши її логічну цілісність. 

З’ясовано, що в Україні від початку проголошення незалежності багато 

чинників впливало на розвиток галузі документознавства, зокрема створення 

законодавчої та нормативної бази; заснування УНДІАСД; збільшення кількості 

науковців, що займаються документознавчими дослідженнями; інтенсивне 

видання наукових праць. Важливим кроком стало відкриття спеціальності 

«Документознавство та інформаційна діяльність» у провідних закладах вищої 

освіти, введення професії документознавця спочатку в «Державний класифікатор 

України. Класифікатор професій ДК 000–95», а згодом і у «Національний 

класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010». 

Проаналізовано кваліфікаційні вимоги до фахівців-документознавців на 

початковому етапі становлення професії. Так, в незалежній Україні на початку 90-

х рр. ХХ ст. з’явилася нагальна потреба у підготовці фахівців у рамках 

документознавчої сфери. Виявлено, що спочатку вимоги до випускників закладів 

вищої освіти за новоствореною спеціальністю були дещо узагальненими, але 

професійно-орієнтованими. Це виокремлювало професію документознавця серед 

інших. У нормативному документі «Довідник кваліфікаційних вимог» було 

закріплено кваліфікаційні вимоги до документознавців, це стало взірцем для усіх 

організацій та установ під час оформлення документознавців на роботу. 
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Порівняно сучасні особливості підготовки майбутніх фахівців-

документознавців із попередніми (кінця ХХ ст.) та описано специфіку формування 

основних освітніх компетентностей. Наразі відбулися численні зміни щодо 

підготовки документознавців. Затверджено нові законодавчі та  нормативно-

правові документи, зокрема це Закон України «Про вищу освіту», Закон України 

«Про освіту», стандарти вищої освіти за спеціальністю 029 «Інформаціна, 

бібліотечна й архівна справа» для першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2018 та 2019 років. Назва спеціальності 

змінилася – 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», а назвою 

«Документознавство та інформаційна діяльність» почали найменувати 

спеціалізацію, освітньо-професійну програму. Посилили зміни реформи у вищій 

освіті, які почались у 2014 році. Вимоги до знань, умінь та навичок замінено на 

формування у студентів  освітніх компетентностей, оскільки саме володіння 

компетентностями відповідає інтенсивним змінам на сучасному ринку праці. Крім 

того, особливо важливим стало уміння документознавців працювати в 

інформаційно-аналітичній сфері. Наразі під час навчання студенти вивчають не 

лише традиційні документи, а й роботу з інформацією в базах і банках даних, 

створення документів за допомогою комп’ютера. Вони вміють їх передавати, 

зберігати інформацію на електронних носіях і в хмарних сховищах.  

Cистематизовано компетентності документознавців та простежено 

застосування їх на практиці. Робота документознавця може мати певні 

особливості, які залежать від профілю організації, форми власності. Сьогодні 

молодий фахівець повинен відразу репрезентувати свою професійну підготовку, 

продемонструвати навички швидко навчатися новому самостійно, оскільки в 

більшості випадків немає можливості додатково навчатися на робочому місці. 

Щоб зацікавити потенційного роботодавця, він повинен відразу виявити свої 

знання та здібності. Тому таким важливим є вибір закладами вищої освіти 

хороших баз практик для своїх студентів. Дійсно, вимоги роботодавців щодо 

фахівців-документознавців дещо відрізняються від знань, умінь і навичок, які 

випускник отримав під час навчання у закладі вищої освіти. Але сформовані 
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компетентності допомагають молодим фахівцям не лише практично втілити 

отримані знання, але й оволодіти новими. 

Висвітлено тенденції розвитку професії. Зростання обсягу інформації, а 

відповідно й документів, впровадження комп’ютерних технологій для їхнього 

створення, перероблення, зберігання й використання потребують підвищення 

вимог до працівників документно-інформаційних служб. У минулому залишилося 

відірване від реальних потреб навчання. Наразі нагальним завданням є підготовка 

фахівця-документознавця, конкурентоспроможного на ринку праці, 

компетентного, який вільно володіє професією та орієнтується в суміжних галузях 

діяльності, готового до постійного підвищення професіоналізму, соціальної та 

професійної мобільності.  

Саме тому надзвичайно важливо  ґрунтовно вивчати суспільні потреби, 

тенденції розвитку ринку праці й вносити корективи у навчальний процес 

підготовки фахівців-документознавців. З’ясовано, що в багатьох навчальних 

закладах відповідно до побажань і пропозицій студентів вносять корективи в 

навчальні плани. Наприклад, в Національному авіаційному університеті у 

навчальний план підготовки здобувачів вищої освіти зі спеціальності 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» введено такі дисципліни: 

«Конфіденційна інформація»; «Нормативно-правове регулювання інформаційної 

діяльності»; «Архівний менеджмент» тощо. Також у цьому закладі щороку 

оновлюється і збільшується перелік баз практик в установах різної форми 

власності. 

 Отже, професія документознавця динамічно та якісно змінюється, 

адаптується до вимог сучасного ринку праці, що демонструє проєвропейський 

розвиток країни загалом. За останній час специфіка професії поступово змінилася 

відповідно до рівня розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, 

електронного документообігу, науково-технічного прогресу в цілому. 

Проаналізувавши тенденції розвитку професії документознавця, можна 

передбачити, що з часом документознавці стануть лідерами на ринку праці 

завдяки своєму високому рівню професійної підготовки. 
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Додаток А 

Компетентності, якими повинен володіти документознавець після закінчення 

навчання за рівнем вищої освіти «бакалавр» [5] 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНТ) 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані завдання та практичні 

проблеми у галузі інформаційної, бібліотечної та архівної справи або у 

процесі навчання, що передбачає застосування положень і методів 

інформаційної, бібліотечної та архівної справи і характеризуються 

комплексністю та невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Знання та розуміння предметної області та професійної діяльності.  

ЗК4. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  

ЗК5. Здатність спілкуватись іноземною мовою.  

ЗК6. Навички використання інформаційних і комунікативних технологій. 

 ЗК7. Здатність до пошуку, опрацювання та аналізу інформації з різних 

джерел.  

ЗК8. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт.  

ЗК9. Здатність працювати в команді.  

ЗК10. Здатність спілкуватися з представниками інших професійних груп 

різного рівня (з експертами з інших галузей знань/видів економічної 

діяльності).  

ЗК11. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свободи людини і громадянина в Україні.  

ЗК12. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця в загальній 

системі знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, 

техніки і технологій, використовувати різні види та форми рухової 

активності для активного відпочинку та ведення здорового способу 

життя. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

ФК1. Здатність здійснювати відбір, аналіз, оцінку, систематизацію, 

моніторинг, організацію, зберігання, розповсюдження та надання в 

користування інформації та знань у будь-яких форматах.  

ФК2. Здатність використовувати методи систематизації, пошуку, 

збереження, класифікації інформації для різних типів контенту та носіїв.  

ФК3. Здатність використовувати сучасні прикладні комп’ютерні 

технології, програмне забезпечення, мережеві та мобільні технології для 

вирішення професійних завдань.  

ФК4. Здатність аналізувати закономірності розвитку, документно-

інформаційних потоків та масивів, як штучно створеної підсистеми 

соціальних комунікацій.  

ФК5. Здатність створювати чітку, стислу та точну управлінську 

документацію відповідно до чинних стандартів. 

ФК6. Здатність підтримувати ділову комунікацію з усіма суб’єктами 

інформаційного ринку, користувачами, партнерами, органами влади та 

управління, засобами масової інформації.  

ФК7. Здатність впроваджувати інноваційні технології виробництва 
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інформаційних продуктів і послуг, підвищення якості інформаційного 

обслуговування користувачів інформаційних, бібліотечних та архівних 

установ.  

ФК8. Здатність проєктувати та створювати документно- інформаційні 

ресурси, продукти та послуги.  

ФК9. Здатність використовувати PR та інші прикладні 

соціокомунікаційні технології в умовах сучасної інформаційно-

технологічної інфраструктури.  

ФК10. Здатність адмініструвати соціальні мережі, електронні бібліотеки 

та архіви.  

ФК11. Здатність використовувати автоматизовані інформаційно-

пошукові системи, організовувати електронні бібліотеки та архіви. 

ФК12. Здатність створювати, наповнювати та забезпечувати 

функціонування веб-сайтів та веб-спільнот у мережі Інтернет.  

ФК13. Здатність опановувати і використовувати технології електронного 

урядування та електронного документообігу.  

ФК14. Здатність до подальшого навчання з високим рівнем 

автономності, постійного підвищення рівня інформаційної культури.  

ФК15. Здатність опановувати та застосовувати технології системного 

аналізу інформаційної діяльності. 
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Додаток Б 

Компетентності, якими повинен володіти документознавець після закінчення 

навчання за рівнем вищої освіти «магістр» [6] 

Інтегральна 

компетентність 

(ІНТ) 

Здатність розв’язувати складні завдання та практичні проблеми у 

інформаційній, бібліотечній та архівній сфері або у процесі навчання, що 

передбачає проведення дослідження та/або здійснення інновацій та 

характеризуються невизначеністю умов та вимог. 

Загальні 

компетентності 

(ЗК) 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.  

2. Здатність генерувати нові ідеї (креативність).  

3. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми.  

4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

5. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість.  

6. Здатність оцінювати та забезпечувати якість виконуваних робіт. 

Спеціальні 

(фахові, 

предметні) 

компетентності 

(СК) 

1. Здатність до формування ефективної системи управління 

інформаційною, бібліотечною та архівною діяльністю.  

2. Здатність організовувати роботу та здійснювати керівництво 

інформаційно-аналітичними структурними підрозділами на 

підприємствах, в організаціях та установах, зокрема в архівних та 

бібліотечних.  

3. Здатність використовувати автоматизовані технології для вирішення 

практичних, управлінських, науково-дослідних і прогностичних завдань 

у професійній діяльності.  

4. Здатність застосовувати технології та процедури аналітико- 

синтетичного опрацювання наукової та управлінської інформації.  

5. Здатність відстежувати тенденції розвитку предметної сфери шляхом 

проведення аналізу інформаційних потоків та масивів.  

6. Здатність застосовувати комп’ютерні технології з метою 

вдосконалення професійної діяльності, розуміти принципи проєктування 

та функціонування автоматизованих БД, семантичного вебу, веб-сервісів 

та соціальних медіа.  

7. Здатність використовувати у фаховій діяльності знання наукових 

принципів та методів архівознавства та бібліотекознавства, стратегії, 

моделі, стандарти та методи розвитку й адміністрування бібліотечних та 

архівних систем.  

8. Володіння науково-методичними засадами навчання та інноваційними 

підходами до фахової підготовки інформаційних фахівців; планування 

власної науково- педагогічної діяльності. 
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Додаток В 

Заклади вищої освіти України, що готують документознавців 
I-II рівні акредитації III-IV рівні акредитації 

Бізнес-коледж Європейського 

університету, Білоцерківський коледж 

сервісу та дизайну, Вінницький 

гуманітарно-педагогічний коледж (ВГПК), 

Волинське державне училище культури і 

мистецтв, Володимир-Волинський 

педагогічний коледж ім. А. Ю. 

Кримського, Гадяцьке училище культури 

ім. І. П. Котляревського, Гусятинський 

коледж ТНТУ, Державний навчальний 

заклад «Міжрегіональне вище професійне 

училище з поліграфії та інформаційних 

технологій», Дніпропетровське училище 

культури, Дніпропетровський 

транспортно-економічний коледж, 

Донецьке училище культури, 

Дрогобицький механіко-технологічний 

коледж, Дубенський коледж культури і 

мистецтв РДГУ, Економіко-правовий 

коледж Київського кооперативного 

інституту бізнесу и права, Житомирський 

коледж культури i мистецтв iм. I. Огієнка, 

Калуський коледж культури і мистецтв, 

Кам'янець-Подільський коледж культури і 

мистецтв, Канівське училище культури і 

мистецтв, Київський коледж міського 

господарства Таврійського національного 

університету імені В. І. Вернадського, 

Київський механіко-технологічний 

коледж, Київський технікум електронних 

приладів, Коледж геологорозвідувальних 

технологій Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, 

Коледж інформаційних технологій та 

землевпорядкування НАУ, Коледж 

культури і мистецтв, Коледж промислової 

автоматики та інформаційних технологій 

ОНАХТ, Коледж Східноукраїнського 

національного університету ім. В. Даля, 

Коломийський коледж комп’ютерних 

наук, Криворізький коледж економіки та 

управління КНЕУ ім. В. Гетьмана, 

Луганський коледж будівництва, 

економіки та права, Львівський коледж 

«Інфокомунікації» Національного 

університету «Львівська політехніка», 

Машинобудівний коледж ДДМА, 

Мелітопольське училище культури, 

Європейський університет (ЄУ), Київський 

національний університет культури і 

мистецтв (КНУКіМ), Академія 

рекреаційних технологій і права, 

Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» (ВМУРОЛ), 

Галицька академія, Донецький 

національний університет імені Василя 

Стуса (ДонНУ імені Василя Стуса), 

Житомирський інститут культури і 

мистецтв (ЖІКМ), Запорізький 

національний університет (ЗНУ), Івано-

Франківський національний технічний 

університет нафти і газу (ІФНТУНГ), 

Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка (КНУ), Київський 

національний університет культури і 

мистецтв, Київський університет імені 

Бориса Грінченка, Кременчуцький 

національний університет імені Михайла 

Остроградського, Луганська державна 

академія культури і мистецтв (ЛДАКМ), 

Луганський національний університет ім. 

Шевченка (ЛНУ), Львівська національна 

академія мистецтв (ЛНАМ), Львівський 

національний університет ім. Франка 

(ЛНУ), Маріупольський державний 

університет (МДУ), Мукачівський 

державний університет (МДУ), 

Національна академія керівних кадрів 

культури і мистецтв (НАКККіМ), 

Національна академія сухопутних військ 

ім. Сагайдачного (НАСВ), Національна 

металургійна академія України (НМетАУ), 

Національна музична академія України ім. 

Чайковського (НМАУ), Національний 

авіаційний університет (НАУ), 

Національний аерокосмічний університет 

ім. М.Є. Жуковського «Харківський 

авіаційний інститут», Національний 

педагогічний університет імені М. П. 

Драгоманова (НПУ), Національний 

транспортний університет (НТУ), 

Національний університет «Києво-

Могилянська академія» (НаУКМА), 

Національний університет «Острозька 

академія», Національний університет 

«Львівська політехніка» (НУ «ЛП»), 
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Миколаївський коледж культури і 

мистецтв, Миргородський художньо-

промисловий коледж ім. М Гоголя ПНТУ, 

Мистецький коледж художнього 

моделювання та дизайну, Міжрегіональне 

вище професійне училище зв’язку, 

Надвірнянський коледж Національного 

транспортного університету, Ніжинське 

училище культури і мистецтв ім. М. 

Заньковецької, Одеське училище мистецтв 

і культури ім. К.Ф. Данькевича, 

Олександрійське училище культури, 

Павлоградський технікум НГУ, 

Полтавський нафтовий 

геологорозвідувальний технікум ПНТУ, 

Придніпровський гуманітарно-

економічний коледж ВМУРОЛ «Україна», 

Самбірське училище культури, 

Сторожинецький коледж ВМУРОЛ 

«України», Сумське вище училище 

мистецтв і культури ім. Д. С. 

Бортнянського, Теребовлянське вище 

училище культури, Тульчинське училище 

культури, Ужгородський коледж культури 

і мистецтв, Університет «Україна» 

Тернопіль, Університетський коледж 

Київського Університету ім. Б. Грінченка, 

Харківське училище культури, 

Харківський технікум залізничного 

транспорту, Харцизький металургійний 

технікум ДНТУ, Херсонське училище 

культури, Хмельницький торговельно-

економічний коледж КНТЕУ. 

Національний університет водного 

господарства та природокористування 

(НУВГП), Одеська національна музична 

академія ім. Нежданової (ОДМА), 

Одеський національний політехнічний 

університет (ОНПУ), Одеський 

національний університет ім. Мечникова 

(ОНУ), Полтавський національний 

педагогічний університет ім. Короленка 

(ПНПУ), Полтавський національний 

технічний університет ім. Кондратюка 

(ПНТУ), Полтавський університет 

економіки і торгівлі (ПУЕТ), Рівненський 

державний гуманітарний університет 

(РДГУ), Східноєвропейський 

національний університет ім. Л. Українки, 

Східноєвропейський університет 

економіки і менеджменту (СУЕМ), 

Таврійський національний університет ім. 

В. Вернадського (ТНУ), Тернопільський 

національний економічний університет 

(ТНЕУ), Українська академія друкарства 

(УАД), Університет «Україна» Тернопіль, 

Харківська державна академія культури 

(ХДАК), Харківський національний 

університет ім. Каразіна (ХНУ), 

Херсонський державний університет 

(ХДУ), Хмельницький інститут соціальних 

технологій (ХІСТ), 

Центральноукраїнський національний 

технічний університет (ЦНТУ), 

Чернівецький національний університет 

ім. Федьковича (ЧНУ). 
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Додаток  Г 

Основні вимоги роботодавців до претендентів на роботу 

Посада Вимоги 

Фахівець з 

документообігу, діловод 

 знання принципів традиційного та електронного діловодства, 

правил оформлення документообігу; 

 навички ведення ділового листування та телефонної 

комунікації; 

 знання пакету MS Office: MS Word, MS Excel; 

 вміння оформлювати різні види документів; 

 навички роботи із периферійними пристроями та впевнене 

користування ПК; 

 вміння працювати з великим обсягом інформації; 

 перевагою є досвід роботи з 1С та CRM. 

Архівіст  знання правил організації діловодства та архівного 

зберігання документів; 

 знання законодавства України з архівної справи; 

 знання архівознавчої термінології; 

 вміння складання описів справ, актів про видалення та 

знищення документів та справ; 

 вміння користуватися ПК. 

Аналітик  володіння навичками роботи з такими системами, як: SQL, 

Power BI, Google Analytics, Google Data Studio, Tag Manager, 

Python, Tableau, MS Access; 

 розуміння принципи проведення А/В тестів; 

 володіння англійською мовою на рівні не нижче Intermediate; 

 знання пакет MS Office, особливо MS Excel, мати навички 

роботи з макросами. 

Бібліотекар  знання принципів роботи бібліотеки та організації фондів; 

 впевнене користування ПК, знання офісних програм;  

 володіння українською мовою. 
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ВСТУП 

Актуальність теми дослідження. Актуальність дослідження зумовлена 

потребою наукового осмислення ролі іміджу лідера в процесі його діяльності в 

період глобальних трансформацій, важливістю визначення сутності чинників його 

формування, оскільки, існують характеристики, при яких може змінитися і імідж 

лідера, рівень довіри до нього тощо. До таких характеристик, зокрема, відносять 

сімейний стан, досвід роботи, освіта, ідеології, відомість тощо. Наявність цих 

характеристик повинні обов’язково враховуватися при побудові іміджу, зокрема, 

для жінок-лідерів – це має особливе значення.  

Сприйняття образів у різних сферах діяльності  справляє великий вплив на 

свідомість людей, тому це питання є надзвичайно актуальним і потребує вивчення.  

Стан наукової розробленості теми. Великий внесок у розроблення проблем 

дослідження особливостей створення іміджу, зокрема, іміджу жінки-лідера  

зробили вітчизняні та іноземні науковці.   

Дана тематика стала окремим напрямком досліджень таких науковців як 

К. Алєксєєва [4], Ю. Білоус [6], Т. Богданова [8], О. Богуславська [9], К. Борш [10], 

Д. Вергун [11], Т. Воронова [13], Б. Мантула [28], Л. Новік [35], 

І. Остапйовський [38], Т. Остапйовська [38], П. Петров [40], Н. Ткаченко [51].  

Підходи щодо визначення поняття «імідж» та його функції досліджували 

такі науковці як Т. Богданова [8], О. Богуславська [9], Д. Вергун [11], 

Б. Мантула [28], Л. Новік [35], І. Остапйовський [38], Т. Остапйовська [38], 

П. Петров [38], Н. Ткаченко [51] та ін.  Вивченням процесу формування іміджу 

займалися такі фахівці як О. Березовська-Чміль [5], Ю. Білоус [6], 

О. Богуславська [9], О. Левченко [23], І. Жигаренко [23], Н. Хупавцева [35]. 

Гендерні особливості іміджу в політичному контексті вивчали такі 

дослідники: К. Борщ [10], М. Ляшко [10], І. Георгізова  [15], І. Грабовська [16], 

Н. Дзюба [17, 18, 19], С. Загурська [20], Є. ІМаленков [27], О. Ніфатова [34], 

А. Ващенко [34], Е. Скиба [46], Є. Солових [48], В. Ярошенко [64] та ін.  

Особливості формування іміджу жінок-лідерів на конкретних прикладах 

розглядали К. Алексєєва [4], М. Гелюк [14], А. Литвин [24], Р. Милашко [29], 
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О. Симоненко [45] та ін. 

Мета дослідження: визначити та проаналізувати гендерні особливості 

створення іміджу жінки-лідера на сучасному етапі розвитку суспільства. 

Завдання роботи полягають в: 

- характеристиці підходів щодо визначення поняття «імідж»; 

-  розкритті гендерних підходів до створення іміджу лідера; 

- характеристиці гендерних аспектів сприйняття сучасною 

громадськістю особливостей формування іміджу політичного лідера; 

- здійсненні порівняльного аналізу іміджу сучасних жінок-лідерів 

політичної сфери. 

Об’єктом дослідження є імідж лідера.  

Предметом дослідження є особливості створення іміджу жінки-лідера на 

сучасному етапі. 

Методологічна база дослідження: специфіка теми наукової роботи 

обумовила використання загальнонаукових методів дослідження, зокрема, аналізу, 

синтезу, порівняння та узагальнення. В якості визначальних практичних методів 

дослідження застосовувались метод соціологічного опитування (анкетування) та 

порівняльного аналізу. 

Наукова значущість дослідження полягає в тому, що в ньому 

узагальнюються матеріали різних науковців про сутність, функції, компоненти, 

технологію створення іміджу. У роботі розкриваються гендерні особливості 

формування  іміджу жінки-лідера. 

Практична цінність роботи визначається тим, що в ній подаються 

результати порівняльного аналізу іміджу відомих сучасних жінок-лідерів 

політичної сфери, а також, результати соціологічного опитування щодо 

сприйняття  громадськістю особливостей створення іміджу політичних  лідерів.  

Аналіз процесу формування іміджу жінки-лідера дозволяє виокремити  

рекомендації щодо його оптимізації. Результати дослідження можуть бути корисні 

для іміджмейкерів, політтехнологів, політичних діячів, представників політичних 

партій, органів державної влади тощо. 
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Апробація була здійснена на ІІI Всеукраїнській науково-практичній 

конференції здобувачів вищої освіти та молодих науковців «Прикладні аспекти 

інформаційного забезпечення та обґрунтування технічних і управлінських рішень, 

що відбулась 16 травня 2019 року в Рівненському державному гуманітарному 

університеті. На ній було висвітлено основні положення роботи під час виступу на 

тему «Гендерні особливості формування іміджу жінки-лідера в сучасних умовах» 

[25]. 

Окремі пропозиції щодо особливостей формування іміджу сучасних 

політичних жінок-лідерів були використанні в практичній діяльності державних 

службовців в напрямку створення і оптимізації роботи над коректуванням 

власного особистого іміджу жінок – державних службовців. 

Структура роботи обумовлена логікою розгляду теми. У першому розділі 

охарактеризовано сутнісні підходи щодо визначення поняття «імідж». У ньому, 

також, визначено особливості створення іміджу, зокрема, розглянуто складові 

іміджу лідера та гендерні особливості формування іміджу жінки-лідера. У другому 

розділі здійснено порівняльний аналіз іміджів відомих сучасних політичних 

жінок-лідерів та визначено їхню ефективність. У ньому подано характеристику 

гендерних аспектів сприйняття громадськістю іміджу політичного лідера.   
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РОЗДІЛ 1. ЗАГАЛЬНО-ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО СТВОРЕННЯ 

ОСОБИСТІСНОГО ІМІДЖУ 

 

1.1. Сутність поняття «імідж» 

Імідж є надзвичайно складним феноменом, який створюється на ґрунті надто 

специфічного сплетіння інформаційних, емоційних і діяльнісних чинників. Це 

поєднання раціональних та ірраціональних чинників впливу на суспільну та 

індивідуальну свідомість потребує комплексного, системного підходу до вивчення 

цих проблем на основі використання як наукових методів політологічних і соціо-

психологічних досліджень, так і творчих методів. 

Поняття іміджу є дуже актуальним у наш час. Значну увагу щодо вивчення 

даного поняття приділяють  сучасні провідні спеціалісти. До таких фахівців 

відносяться: як Т. Богданова [8], О. Богуславська [9], Д. Вергун [11], 

Б. Мантула [28], Л. Новік [35], І. Остапйовський [38], Т. Остапйовська [38], 

П. Петров [38], Н. Ткаченко [51] та ін. 

Підходи до визначення іміджу почали оформлятися в працях мислителів 

Відродження і Нового Часу. У літературі згадують імена філософів і моралістів 

М. Монтеня, Ф. Бекона, Н. Макіавеллі, Г. Лебона та ін. [51, с. 120]. 

Особливе місце в цей період належить роботам Ніколо Макіавеллі, який 

уперше сформулював думку про можливість маніпуляцій громадською думкою за 

допомогою спеціально сконструйованого образу. Він розділив в теорії і з’єднав на 

практиці «імідж реальний» і «імідж необхідний», задав вектор формування іміджу 

людини публічної [51, с. 120]. 

Проте, незважаючи на те, що уявлення про імідж з’являються ще у 

первісному суспільстві, а підходи до його  визначення формуються у працях 

мислителів за часів Відродження та Нового часу, вважається, що термін «імідж» 

виникає на початку ХХ століття в США.    

У 60-ті роки ХХ століття в США з’являється новий напрям у науці – 

іміджелогія, яка починає досліджувати поняття «імідж особистості» та його 

формування [44, с. 43]. 
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Неможливо не звернути уваги на важливе значення теорії А. Маслоу для 

становлення сучасної іміджелогії. Він створив ієрархію базових людських потреб, 

за якою однією з основних потреб людини є потреба у визнанні та 

самореалізації [44, с. 43]. 

В Україні перші теоретичні уявлення про імідж як про окремий соціальний 

феномен з’являються на початку 90-х років і, перш за все вони пов’язані зі 

змістовним наповненням терміну  [11, с. 131]. 

Поняття «імідж» можна розглядати у декількох аспектах. Так, у своїй статті 

Є. М. Солових зазначає, що згідно першого – політичного аспекту, імідж 

визначається як «образ політичного діяча, що створюється цілеспрямовано для 

забезпечення емоційно-психологічного впливу на виборців для популяризації 

даного політика та з метою його позиціювання в електоральному полі» 

 [48, с. 135]. 

Другий аспект, який виділяє автор – психологічний. Імідж визначається як 

«образ, зліпок, розумове представлення (уявлення) конкретної особи, змістова 

сторона його характеру».  

Третій аспект – соціально-психологічний – пов’язується не тільки 

позиціюванням та емоційно-психологічним впливом, але й певним соціальним 

статусом, який має суб’єкт, навколо якого формується імідж [48, с. 135]. 

І. Остапйовський та Т. Остапйовська зазначають, що представники 

психологічної науки трактують імідж як стереотипізований образ конкретного 

об’єкта, наявного в масовій свідомості. Це поняття, на їх думку, стосується 

конкретної людини й може поширюватися на певний товар, організацію, професію 

і т. д.  [38, с. 95]. 

Також, ці науковці вказують, що у філософії імідж трактують як цілісний, 

якісно визначений образ певного об’єкта, що стійко живе й відтворюється в 

масовій та / чи індивідуальній свідомості  [38, с. 95]. 

З позицій соціології імідж є інструментом перетворення людини, пов’язаний 

з поняттям соціальної стратифікації, що виражає прагнення людини до соціальної  

самоідентифікації та адаптації  [51, с. 122]. 
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На думку науковців І. Остапйовського та Т. Остапйовської іміджем є 

цілеспрямовано сформований стереотипізований образ певного об’єкта, наявного в 

масовій свідомості  [38, с. 94]. 

С. Остапенко вважає, що у найзагальнішому вигляді імідж можна визначити 

як набір певних якостей, які люди асоціюють з певною індивідуальністю. Імідж – 

це образ людини, який включає як природні властивості особисті, так і спеціально 

вироблені, створені  [37, с. 52]. 

Дослідник Т. Федорів вважає, що імідж є реально-віртуальним образом 

політичного актора, створеним у результаті рекламної діяльності з метою, 

визначеною рекламодавцем [42, с. 204]. 

Є. Солових пропонує своє трактування даного терміну: «імідж – це 

спеціально спроектований, заснований на особливостях діяльності 

закономірностях, якостях та характеристиках образ об’єкта чи явища, який  

допомагає узагальнити уявлення про нього громадянами на основі тієї інформації, 

яка зберігається в їх пам’яті про ті аспекти діяльності, які виконує орган державної 

влади»  [48, с. 137]. 

Один з засновників іміджелогії на пострадянському просторі Г. Почепцов 

вказує, що імідж це є засіб комунікації, яка пов’язує політика з його аудиторією. 

Беручи до уваги цю особливість іміджу, він визначає його як «віддзеркалення» 

інтересів аудиторії і політика та «намагається поєднати ці інтереси, піти від 

одностороннього тиску зверху, властивого тоталітарному суспільству» 

 [26, с. 317]. 

Узагальнюючи визначення інших дослідників, науковець Т. Мадрига 

відзначає, що імідж являє собою узагальнений образ – уявлення про політичні 

суб’єкти, який цілеспрямовано конструюється відповідними фахівцями – 

іміджмейкерами  [26, с. 317]. 

Г. Худик, Ю. Герман  подають визначання В. Бебика «Імідж  – це образ 

особистості або соціального інституту, який існує у масовій свідомості» 

 [55, с. 379]. 

Інший підхід до розуміння іміджу запропонувала І. Чєрьомушнікова, яка 
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трактує імідж як: «універсальний спосіб існування людини в культурі і постійний 

процес репрезентації особистості або групи в змістовному просторі своєї епохи за 

допомогою тілесно-знакових об’єктивацій»  [11, с. 135]. 

Отже, вивчаючи поняття «імідж», ми помітили, що його можна розглядати у 

декількох аспектах. Зокрема, політичного, психологічного, соціально-

психологічного; з позиції філософії, соціології, економіки.  

 

1.2. Гендерні підходи до створення іміджу лідера 

Для того, щоб створити ефективний імідж лідера необхідно чітко визначити 

його компоненти.  

На думку багатьох науковців, існує три групи складових іміджу:  

1.  Персональні характеристики лідера. До них належать: фізичні, 

психофізіологічні особливості, характер, тип особистості, індивідуальний стиль 

прийняття рішень тощо [6, с. 368]. 

2. Соціальні характеристики, які зокрема, включають належність до певної 

соціальної групи – партії, національності, професійної групи, а також, соціальний 

статус [6, с. 368]. 

3. Символічні характеристики, тобто лідери стають знаками певних 

ідеологій, того чи іншого можливого майбутнього, певного курсу дій [6, с. 368]. 

Л. О. Новік та Н. О. Хупавцева узагальнивши результати наукових 

досліджень виділили чотири основні компоненти у психологічній структурі 

професійного іміджу, а саме:  природні якості; особистісні якості; якості, які 

пов’язані з життєвим і професійним досвідом особистості;  індивідуальні 

особливості особистості фахівця [35, с. 205]. 

Науковці І. Остапйовський та Т. Остапйовська у структурі іміджу чинники 

поділяють на зовнішні та внутрішні. До зовнішніх чинників вони відносять: 

зовнішній вигляд; гарні манери. До внутрішніх чинників на їхню думку належать: 

мистецтво подобатися людям, уміння правильно спілкуватися, наявність 

потрібних для позитивного іміджу якостей особистості, уміння розуміти людей і 

впливати на них, чесність, порядність, повага до підлеглих та партнерів, вірність 
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даному слову, здатність ефективно взаємодіяти згідно з діючим законодавством, 

встановленими правилами та традиціями [38, с. 98]. 

На думку Л. Орбан-Лембрик, технологія створення іміджу лідера включає 

такі етапи діяльності: рух до відмінностей, які виділяють певний об’єкт від інших; 

наголошення на особистісних характеристиках; вписування особистості в 

символічне уявлення про лідера, відбір характеристик об’єкта, які потрібно 

ідеалізувати; вписування особистості в модель уже реалізованого лідера; 

вписування особистості в модель поведінки актора, тобто в образ, який уже є в 

масовій свідомості; активне використання супутніх символів для створення 

візуальних характеристик; − активне управління засобами масової комунікації; 

боротьба з автономними потоками комунікації (чутки тощо); символізація 

автономних сфер (одяг, зачіска, погляд та ін.)  [38, с. 98]. 

С. Остапенко вказує, що створення політичного іміджу проходить низку 

таких етапів, кожний з них має свої методи здійснення: збір та аналіз інформації, 

конструювання іміджу; адаптація кандидата до образу, апробація на електораті, 

аналіз інформації про імідж, корекція іміджу [37, с. 52]. 

Є. Маленков досліджуючи особливості створення іміджу, виділяє наступні 

етапи у формуванні іміджу політичного лідера: соціологічний етап, іміджевий 

етап, етап тестування, етап атаки, етап моніторингу. Тобто, у процесі формування 

іміджу політичного лідера гендерний вимір має враховуватись у аналізі 

особистісних рис кандидата, у формуванні іміджу лідера, спираючись на наявні у 

суспільстві гендерні стереотипи та уявлення щодо гендерної рівності, роботі із 

мас-медіа (мережею Інтернет, телебаченням, радіо та пресою) [27, с. 208]. 

В умовах глобалізації безумовно актуальним є гендерний аспект соціального 

поділу.  Гендер як соціальна категорія включає гендерні стереотипи як спрощені, 

стійкі, емоційно забарвлені образи поведінки й риси вдачі чоловіків і жінок.  

Гендерна проблематика у широкому контексті соціальних та політичних 

трансформацій стала окремим напрямком досліджень таких науковців, як 

Н. Дзюба [17, 18, 19] С. Загурська [20], Є. Маленков [27], О. Ніфатова [34],  

Є. Солових [48], В. Ярошенко [64] та ін.   
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Гендерні стереотипи – це один із видів соціальних стереотипів, заснований 

на прийнятих у суспільстві уявленнях про чоловічі та жіночі стратегії соціальної 

поведінки. Під соціальним стереотипом зазвичай розуміється стандартизований, 

стійкий, емоційно насичений, ціннісно визначений образ [20, с. 80]. 

Варто наголосити на тому, що «утвердження гендерної рівності є одним із 

основних стандартів і одночасно одним із найважливіших показників 

демократичного поступу у діяльності Європейського Союзу. Забезпечення рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків є одним із провідних напрямків політики у 

діяльності ЄС» [27, с. 204]. 

Усі без винятку європейські інституції визначають гендерне питання як один 

із головних пріоритетів розвитку сучасного світу, а індекс розвитку людства 

включає такі показники, як гендерний індекс розвитку і ступінь гендерної 

довіри [27, с. 204]. 

Основна нормативно-правова база, що регулює гендерні питання в Україні: 

1) Конституція України; 2) Закон України «Про забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків; 3) Закон України «Про попередження насильства в 

сім’ї» та інші [30]. 

22 травня 2019 року Урядом України  було схвалено нову редакцію 

українського правопису, де міститься інформація про утворення іменників 

жіночого роду – фемінітивів з метою забезпечити гендерно-лінгвістичну рівність. 

Відтепер вони мають бути в офіційних документах [53]. 

Для формування іміджу політичного лідера важливими факторами виступає 

ставлення суспільства до відносин «жінка та політика», «жінка та влада», яка 

визначає межі сприйняття гендерної рівності та гендерної демократії.  Виникнення 

гендерної нерівності пояснюється з функціонального кута зору. Роль чоловіка, 

батька у родині полягає у матеріальному забезпеченні, праці, кар’єрному зростанні 

(інструментальна функція), а роль жінки, матері – народжувати та виховувати 

дітей, турбуватись про родину (експресивна функція) [27, с. 207]. 

Фундаментом формування іміджу жінки-політичного лідера є 

психофізіологічні якості індивіда: стать, вік, фізичні дані, анатомія і морфологія 
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тіла; темперамент, характер, здібності, воля, емоції тощо. І хоча, не можна 

докорінно змінити зазначені характеристики – процес їх корегування є можливим.  

Для виборця важливою є інформація про фізичне здоров’я і зовнішній вигляд 

кандидата. І, як зазначає автор, до жінки-політика тут висуваються дуже 

прискіпливі вимоги [27, с. 209]. 

Як зазначає О. М. Шерман зачіска, так само як борода й вуса, є значущим 

візуальним компонентом іміджу чоловіків-політиків, але ще більше значення 

волосся має для політиків-жінок. Суспільні стереотипи передбачають наявність 

таких параметрів, як «жіночність», «привабливість», «доглянутість», і водночас 

жінка політик не повинна сприйматися як сексуальний об’єкт (тобто таке 

сприйняття не повинне закладатися в її імідж)  [59, с. 62]. 

Г. Воробйова, вивчаючи побудову іміджу, розглянула первині гендерні 

особливості  його формуванні у політиці.  Так, науковець визначила, що жінки-

політики віддають перевагу гармонійній комунікації, мета якої – акцентувати 

спільність позицій, поглядів, виявляти солідарність та надавати підтримку. 

Конфліктні емоції у них виявляються переважно для самозахисту та підтримки 

товариша по партії, а не для ствердження власного іміджу, адже віддають перевагу 

диспуту, у процесі якого йде пошук істини, або переговорам, у яких намічається 

план дії [12, с. 386].  

На відміну від жінок, чоловіки більш схильні до конфліктної комунікації, 

вони значно частіше, ніж жінки, намагаються перевести конфлікт з ділового на 

міжособистісний рівень. Чоловіки, як правило, персоніфікують політичні 

суперечності, ідуть шляхом ескалації конфлікту, розпалювання ворожнечі, що 

перешкоджає успішному розв’язанню проблем [12, с. 387]. 
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РОЗДІЛ 2. ІМІДЖ ЖІНКИ-ЛІДЕРА В СУЧАСНОМУ СОЦІАЛЬНОМУ 

СЕРЕДОВИЩІ (НА ПРИКЛАДІ ВІДОМИХ ОСІБ) 

 

2.1. Порівняльний аналіз іміджу сучасних жінок-лідерів політичної сфери 

Політичний імідж охоплює аспекти вербальної і невербальної поведінки 

людини як лідера певного соціуму. Імідж сучасних політиків з урахуванням 

новітніх тенденцій в іміджелогії ґрунтується на сталих уявленнях стереотипного 

характеру про образ і роль людини – жінки і чоловіка – в політиці. Політична 

комунікація демонструє актуалізацію не лише стереотипів поведінки основних її 

учасників, а й міфологічної основи, що виокремлює політичні іміджі сучасних 

політиків та робить їх зрозумілими, доступними і разом з тим впливовими для 

реципієнтів. Особливу увагу в цьому разі приділяють гендерному розрізненню – 

іміджу жінок-політиків і чоловіків-політиків, що має певну специфіку під час 

конструювання та сприйняття [4]. 

Нами було здійснено аналіз особливостей формування іміджу відомих 

політичних жінок-лідерок: Ангели Меркель (канцлер Німеччини), Колінди Грабар-

Китарович (президент Хорватії) та Юлії Тимошенко (політикиня, державна діячка 

України). 

При формуванні іміджу важливе значення має зовнішній вигляд. Зокрема, 

зачіска, яку має політичний лідер.  

Загальновідомим є образ Юлії Тимошенко. Її коса жінки-берегині, жінки-

українки – усвідомлений інструмент політичної маніпуляції, який став трендом 

навіть поза межами України. Символ Ю.Тимошенко настільки символічний, що 

експериментуючи з зачіскою – то заплітаючи чи розплітаючи – вона завжди 

«анонсує» які-небудь зміни в українському політикумі [6, с. 369]. 

Колінду Грабар-Китарович можна часто помітити з зачіскою, де її волосся не 

є зібраним, проте, зачіска завжди виглядає охайною, стильною та елегантною. На 

ділових зустрічах політикиня, зазвичай, з’являється з дуже простою зачіскою, де 

волосся зібране. В 2015 році вона отримала 9 місце  в списку найкрасивіших голів 

держав у всьому світі за версією сайту The hottest heads of state [43]. 
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Зачіска Ангели Меркель є простою і практичною. Це й не дивно, адже, на 

думку канцлерки зачіска має займати якнайменше часу, але триматися протягом 

усього дня.  

Гардероб «залізної леді» – Ангели Меркель – сміливо можна назвати 

«одягом влади і стилю». Вона дотримується строгості, консервативності і надає 

перевагу чоловічому стилю – брючні костюми, ділове взуття на низьких підборах, 

чорний швейцарський годинник чоловічого дизайну [6, с. 369]. 

Вбрання Ю. Тимошенко завжди стає одним з інформаційних приводів  і 

активно обговорюється у ЗМІ та пересічними громадянами. Для підкреслення 

жіночності та пом’якшення характеру Юлія Володимирівна обирає предмети 

гардеробу з романтичними елементами – бантами, рюшами, мереживом. Під час 

передвиборчих кампаній на зміну грайливим нарядам приходять більш стриманіші 

та ділові костюми, спідниці і блузи. Іноді підкреслити серйозність та рішучість 

своїх намірів Тимошенко може і строгими окулярами [6, с. 369]. 

Президент Хорватії – Колінда Грабар-Китарович вибирає досить простий, 

елегантний і скромний одяг [29]. 

До важливих компонентів іміджу, також, належать міміка і пантоміміка. 

Значна частина інформації передається невербально. Вербальна комунікація 

займає не менш важливе значення. Переконуюча мова, риторика вважаються 

найбільш сильними методами при переконанні чи будь-якому впливі на людей [6, 

с. 370]. 

Юлія Тимошенко є яскравим прикладом серед українських політичних 

діячів. Вона дуже добре володіє собою, починаючи від правильних слів, 

закінчуючи жестами і мімікою. Вона прагне говорити підкреслено тихо і постійно 

посміхається. Політикиня завжди тримає рівний тембр голосу. У своїх виступах 

майстерно використовує техніку побудову і підтримки відносин взаємної довіри і 

розуміння між людьми. Яскравим прикладом є її звертання до народу словами 

«Мої любі». Такі прийоми на підсвідомому рівні створюють позитивний образ [6, 

с. 370]. 

Також, як зазначає дослідниця К. Алєксєєва Юлія Володимирівна у своїй 
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лексиці часто використовує парольні лозунгові слова «ми з вами, я разом з вами», 

тавтологію, штампи – завоювати прихильність, на нашому боці, складний і важкий 

час, розгорталися обставини [4]. 

Ангела Меркель, у свою чергу, часто використовує порівняння (як і з усім 

Європейським Союзом), спостерігається повторюваність присвійних займенників, 

використання виразів про єдність (Німеччина і Америка об’єднують цінності. 

Тобто,  А. Меркель постає представником або «обличчям» незалежної країни та 

демонструє стандартність політичних термінів. Її мова є завжди чіткою та 

лаконічною [4]. 

Колінда Грабар-Китарович є дуже відкритою та простою. Коли потрібно – 

вона спокійна та стримана, коли можна – дає волю емоціям.  

Велике значення в іміджі відіграють дії політикинь, їх комунікація з 

громадянами держави. Ю. Тимошенко часто позиціонує себе як людину, яка  

завжди намагається захистити громадян України та державу. Ангела Меркель є 

дуже консервативною, повністю віддана роботі, завжди виконує її на належному 

рівні.  Колінда Грабар-Китарович – це, саме та, політикиня, що є відомою завдяки 

своїй простоті. Велику популярність вона отримала після Чемпіонату світу з 

футболу 2018 року. Вона запам’яталась як скромна і красива політикиня, що 

здатна завжди підтримати своїх спортсменів.  

Для того, щоб дізнатися на скільки імідж політикинь є ефективним ми 

використали  набір характеристик, які запропонували Г. Худик та Ю. Герман та 

визначили  ступінь ефективності іміджу жінок-лідерок [55, 56]. 

Характеристики базуються на суспільних стереотипах та уявленнях «як 

потрібно». Тому, політичний імідж може бути ефективним у випадку, якщо він не 

суперечить: існуючим у суспільстві політичним міфам, стереотипам, системі 

цінностей та безпосереднім інтересам і потребам людей. До характеристик за 

якими науковці пропонують оцінювати ефективність політичного лідера 

відносять: сімейний стан, досвід роботи в політиці, освіта, рівень активності, 

ідеологія, діяльність в рамках закону, відомість.  

Характеристики фахівці пропонують оцінювати так: сімейний стан: 
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одружений – 1, неодружений – 0,5, розлучений, не перебуває у шлюбі після 

розлучення – 0,25; досвід роботи в політиці: декілька місяців–рік – 0, 1–5 років – 

0,5, більше 5 років – 1; освіта: вища – 0,5, більше, ніж одна вища освіта – 1; рівень 

активності: громадський діяч, меценат (за наявність кожного показника) – 1, 

неактивний – 0; діяльність в рамках закону: порушення закону – 0, 

законослухняний – 1; відомість: всесвітньовідомий – 1, відомий в країні – 0,5, 

відомий в регіоні – 0,25, невідомий – 0; ідеологія: має чіткі та аргументовані 

позиції – 1, лише підтримує існуючі пропозиції – 0,5, невизначеність позиції – 0 

[55, 56]. 

Після отримання результатів оцінки за даними характеристиками необхідно 

розрахувати ефективність іміджу за формулою: 

Ефективність політичного іміджу = 
            

 
, де 

Ефективність політичного іміджу – індекс ефективності іміджу політичного 

лідера, визначається у відсотках (%);     – сума отриманих показників; 100% – 

найвища ефективність іміджу, при умові, якщо сума отриманих показників 

розраховується із взятої всієї кількості показників; n – кількість взятих показників 

для дослідження [56, с. 49].  

Для дослідження іміджу жінок-лідерок ми використовували 

6 характеристик: сімейний стан, досвід роботи в політиці, освіта, діяльність в 

рамках закону: законослухняний, відомість, ідеологія. 

Оцінивши характеристики іміджу Ангели Меркель ми отримали такі 

результати: сімейний стан: одружена – 1,  досвід роботи в політиці: більше 5 років 

– 1, освіта: вища – 0,5, діяльність в рамках закону: законослухняний – 1, відомість: 

всесвітньовідома – 1, ідеологія: має чіткі та аргументовані позиції – 1. 

Розрахувавши ефективність іміджу за формулою  ми отримали такі дані: 

Ефективність політичного іміджу Ангели Меркель = 
        

 
        . 

Отже, ми отримали високий показник ефективності іміджу Ангели Меркель.  

За інформацією, що подають фахівці Г. Худик та Ю. Герман – це свідчить про 

високоефективний імідж, затребуваний у масовій свідомості. Цього результату 
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прагнуть досягти як і іміджмейкери у конструюванні образу політичного лідера, 

так і сам політичний лідер [56, с. 49]. 

Визначивши оцінку характеристик іміджу Колінди Грабар-Китарович ми 

отримали такі результати: сімейний стан: одружений – 1, досвід роботи в політиці: 

більше 5 років – 1, освіта: більше, ніж одна вища освіта – 1, діяльність в рамках 

закону: законослухняна – 1, відомість: всесвітньовідома – 1, ыдеологія: має чіткі та 

аргументовані позиції – 1. Таким чином, визначивши характеристики та оцінивши 

їх ми, за формулою, визначили її імідж і отримали такий результат: 

Ефективність політичного іміджу Колінди Грабар-Китарович =  
      

 
 

     . 

Отже, як і Ангела Меркель Колінда Грабар-Китарович має 

високоефективний імідж. 

Ми, також, оцінили характеристики Юлії Тимошенко та визначили 

ефективність її іміджу. Виконавши це ми отримали такі результати: сімейний стан: 

одружений – 1, досвід роботи в політиці: більше 5 років – 1, освіта: вища – 0,5, 

діяльність в рамках закону: порушення закону – 0, відомість: всесвітньовідома– 1, 

ідеологія: має чіткі та аргументовані позиції – 1. 

Ефективність політичного іміджу Ю. Тимошенко  = 
        

 
     . 

Як бачимо, ефективність іміджу Тимошенко Юлії є дещо нижчим. На це 

вплинули такі характеристики як освіта та діяльність в рамках закону, але в цілому 

імідж є позитивним, оскільки за формулою ми отримали. 75 %, а як зазначає 

Г. Худик та Ю. Герман якщо ефективність політичного іміджу = 60 % – 80 % то 

цей імідж можна назвати ефективним [56, с. 49]. 

 

2.2. Гендерні аспекти сприйняття сучасною громадськістю особливостей 

формування іміджу політичного лідера 

З розвитком інформаційних технологій, розвиваються ЗМІ, а з ними і нові 

методики конструювання іміджу політичних об’єктів. Сучасному політичному 

лідерові просто необхідно мати затребуваний імідж, щоб реалізувати себе в сфері 

політики, бути популярним та авторитетним, мати підтримку електорату та 
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прихильників [50]. 

В наш час важливим є вивчення особливостей сприймання іміджу політиків.  

Для того щоб дослідити ставлення суспільства до політичних лідерів, дізнатися 

думку громадян про їх імідж, а також, дослідити ставлення соціуму до  іміджу 

жінки-лідера ми провели соціологічне опитування.  

 Таке дослідження дозволяє визначити індекс довіри до політичного лідера, 

показники харизматичності або впливовості лідера [50]. 

 Нами було створено анкету (Додаток  1), яка складалася з 11 запитань. В 

анкетуванні прийняли участь 45 людей, з яких  28 жінок та 17 чоловіків. Всі вони 

різного віку (з 18 до 65). Для аналізу ми також брали до уваги рід діяльності 

опитаних осіб та їх зацікавленість політичними процесами. 

Дослідження було проведене у квітні-травні 2019 року. 

Здійснивши анкетування ми визначили думку громадян щодо того якими 

мають бути риси характеру, зовнішні характеристики, професійні якості, 

ідеальний вік політичного лідера, хто має бути президентом (чоловік чи жінка), а 

також, кого вважають найвпливовішими та найхаризматичнішими лідерами в 

політичній сфері в України та на міжнародній арені. 

Перше запитання стосувалося рис характеру політичного лідера. Всі хто 

приймав участь в опитуванні мали  обрати до 5 рис характеру, якими має бути 

наділений політичний лідер (Таблиця 1 Додатку 2). Ми визначили (Діаграма 1 

Додатку 2), що  з 45 осіб, 36 (80 %)  вважає, що політичний лідер має мати таку 

рису як людяність, 35 людей (78 %) вважають, що лідер має бути розумним, 

31 людина (69 %) обрала мудрість, 29 (64 %) – комунікабельність, 19 (42 %)  – 

наполегливість, 17 (38 %)– працездатність, 14 (31 %) – кмітливість. Інші риси 

обрала значно менша кількість людей. Ніхто не вважає, що політичний лідер має 

мати таку рису як емоційність. Окрім зазначених рис в опитуванні можна було 

запропонувати свої варіанти. В даному питанні лише одна людина вказала ще 

один варіант. На її думку,  лідер також має мати таку рису як технократизм. 

Проаналізувавши відповіді, щодо того, які зовнішні характеристики  мають 

бути притаманні політичному лідеру (Діаграма 2 Додатку 2) ми з’ясували, що 
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багато хто вважає, що зовнішність – не головне (53 %), також, 53 % опитуваних 

осіб вважає, що важливим є одяг, який має бути охайним. На думку інших,  

важливими є такі характеристики як вміти тримати осанку  (27 %), мати відповідну 

зачіску (22 %), мати спортивну тілобудову (16 %),  «м’які» риси обличчя, як 

показник внутрішньої доброти (13 %), високий зріст (2 %).  Один з реципієнтів 

вказав свій варіант – одягатися відповідно до місця перебування. 

З професійних якостей, які мають бути притаманні лідеру найважливішими 

на думку опитуваних  (Діаграма 3 Додатку 2) є ораторські здібності, вміння 

виступати на публіці (64 %), вміння керувати підлеглими (62 %), глибокі знання в 

політології, соціології, філософії (56 %). Менше 50 % осіб обрали такі професійні 

якості: відмінні знання юриспруденції (31 %), великий досвід роботи в органах 

державної влади (22 %).  

Більша половина реципієнтів вважає, що ідеальний вік для політичного 

лідера (Діаграма 4 Додатку 2)  – це 30 – 40 років  (56 %), трохи менша кількість 

думає, що ідеальним є вік  40 – 50 років  (38 %). Варто зазначити, що не зважаючи 

на вік, стать, рід діяльності, зацікавленість політичними процесами відповіді 

більшості реципієнтів співпадають у цьому запитанні. 

Окрім цього, ми проаналізували думки людей щодо того хто має бути 

президентом: чоловік чи жінка (Діаграма 5 Додатку 2). Майже для всіх  

опитуваних стать  не є головною (89 %). Варто зазначити, що ніхто з 45 осіб не 

вважає, що президентом має бути тільки жінка. 

З 45 респондентів взяли участь 28 жінок та 17 чоловіків (Таблиця 2 Додатку 

3).  Здійснивши аналіз ми дізналися те, яким на їхню думку має бути імідж 

політичного лідера.  

І жінки, і чоловіки при виборі рис характеру, що мають бути притаманні 

лідеру в більшості обирали такі: людяність, мудрість, розум, комунікабельність, 

наполегливість, працездатність.  

Аналіз показав, що для всіх респондентів у зовнішності важливо, щоб 

політичний лідер мав охайний одяг (чоловіки – 59 %, жінки – 50 %). Також, велика 

кількість осіб вважає, що зовнішність не є головною (чоловіки – 41 %, жінки – 
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61 %).  

Аналізуючи професійні якості, які мають бути притаманні лідеру ми 

побачили, що чоловіки та жінки обирали в більшості схожі варіанти. Так 

найбільша кількість людей (чоловіки – 71 %, жінки – 61 %) обрала ораторські 

здібності та вміння виступати на публіці, вміння керувати підлеглими (чоловіки – 

65 %, жінки – 50 %), глибокі знання в політології, соціології, філософії (чоловіки – 

65 %, жінки – 61 %).  

Аналіз, щодо того хто має бути президентом показав, що і в цьому питанні 

теж відповіді чоловіків та жінок мало чим відрізняються.  Так майже всі вважають, 

що стать немає ніякого значення (чоловіки – 82 %, жінки – 93 %). 

Для того, щоб дізнатися думку людей різних вікових категорій ми поділили 

всіх опитуваних на такі чотири групи (Таблиця 3 Додатку 4): люди до 25 років 

(переважно студенти), 26 – 40 років (молодь), 41 – 55 років (люди середнього 

віку), 56 і більше (люди похилого віку). 

Дослідивши відповіді респондентів, що брали участь в опитуванні (Таблиця 

3 Додатку 4), щодо того якими мають бути основні риси характеру політичного 

лідера ми визначили, що  переважно всі обирали такі риси як розум, людяність, 

комунікабельність, мудрість та наполегливість. 

При виборі зовнішніх характеристик, що мають бути притаманні лідеру всі 

опитувані (не залежно від віку) вважають, що важливим для політичного лідера є 

охайний одяг. Велика кількість з них також думає, що зовнішність не є основною. 

Для багатьох вагоме місце також мають такі зовнішні характеристики як вміння 

тримати осанку та відповідна зачіска.  

Значні розбіжності у думках реципієнтів різних вікових категорій є з 

приводу того, які професійні якості має мати лідер. Так, люди до 25 років та 

молодь (26 – 40 років) вважають, що лідер повинен мати такі якості як ораторські 

здібності та вміння виступати на публіці, глибокі знання в політології, соціології, 

філософії, вміння керувати підлеглими. Люди середнього віку віддають перевагу 

такій якості як вміння керувати підлеглими, також вони часто обирали відмінні 

знання юриспруденції та глибокі знання в політології, соціології, філософії. 
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Найбільша кількість людей похилого віку вважають, що лідер має мати глибокі 

знання в політології, соціології, філософії. 

Всі опитувані  віком від 41 року і вище вважають, що стать не є головною 

для президента. Більшість людей до 40 років мають таку ж думку, проте є і ті, хто 

вважає, що президентом має бути лише чоловік. 

В процесі аналізу ми також розглянули думку людей поділивши їх за 

сферами діяльності (Таблиця 4 Додатку 5). В опитуванні прийняли участь 

студенти, робітники, службовці, непрацюючі, пенсіонери та 1 підприємець.  

На думку підприємця, лідер має мати такі зовнішні риси як працездатність, 

мудрість, гнучкість, технократизм. Зовнішність на його думку не є головною. З 

професійних якостей він обрав ораторські здібності, вміння виступати на публіці 

та вміння керувати підлеглими. Ідеальний вік, на думку підприємця, для 

політичного лідера – це 40 – 50 років, стать для президента не є головною. 

Здійснивши аналіз ми виявили, що думки в більшості з них збігаються щодо 

того якими рисами характеру має володіти політичний лідер. Здебільшого всі вони 

обирали людяність, комунікабельність, мудрість, розум та  наполегливість. З 

зовнішніх характеристик, великих відмінностей між вибором відповіді у всіх 

опитуваних не було, майже всі обирали охайний одяг, або ж для них зовнішність 

не відіграє великого значення.  

Більшість студентів та робітників вважають, що лідер має мати такі 

професійні якості: глибокі знання в політології, соціології, філософії, вміння 

керувати підлеглими, ораторські здібності, вміння виступати на публіці. Усі 

службовці, що брали участь в опитуванні обрали такі якості: глибокі знання в 

політології, соціології, філософії, вміння керувати підлеглими, відмінні знання 

юриспруденції. Непрацюючі вважають, що основними є ораторські здібності та 

вміння виступати на публіці. На думку  пенсіонерів лідер має мати глибокі знання 

в політології, соціології, філософії.  

80 % студентів вважають, що ідеальний вік для політичного лідера – це 30 – 

40 років. Думки робітників та службовців розділилися навпіл.  Одні вважають, що 

ідеальним є вік 40 – 50 років, інші – 30 – 40 років. Більшість непрацюючих обрали 
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вік 40 – 50 років, а пенсіонери, навпаки, вважають, що лідер має бути молодший 

(30 – 40 років).  

В опитуванні прийняли участь реципієнти, які цікавляться політичними 

процесами (Таблиця 5 Додатку 6), ті, що дізнаються про події переважно від 

знайомих чи в соціальних мережах та одна людина, що не цікавиться політичними 

процесами.  

Ми дізналися, що більшість людей, які постійно цікавляться політичними 

процесами вважають, що лідеру мають бути притаманні такі риси характеру як   

людяність (92 %), розум (92 %), комунікабельність (62 %), наполегливість (54 %). 

На думку більшості  людей, які дізнаються про події від знайомих та людей, які 

дізнаються про політичні події в соціальних мережах лідер має мати такі риси як 

людяність, мудрість, розум, комунікабельність.   

Найбільша кількість реципієнтів, які цікавляться політикою вважає, що лідер 

має вміти керувати підлеглими (77 %), мати глибокі знання в політології, 

соціології, філософії (69 %). Для більшості осіб, які дізнаються про події від 

знайомих  необхідними професійними якостями, якими повинен володіти лідер є 

великий досвід роботи в органах державної влади (60 %), вміння керувати 

підлеглими (60 %). Опитувані особи, які цікавляться політикою в соціальних 

мережах обирали в більшості ораторські здібності та вміння виступати на публіці 

(73 %), вміння керувати підлеглими (58 %), глибокі знання в політології, 

соціології, філософії (54 %).  

На запитання про те, хто має бути президентом  майже всі відповіли, що для 

них не важливою є стать. 

Для того, щоб дізнатися ставлення громадян до політичних лідерів ми, 

також, запитали людей кого вони вважають найвпливовішими та 

найхаризматичнішими в Україні та на міжнародній арені.  

Проаналізувавши відповіді опитуваних осіб, щодо того, кого вони вважають 

найвпливовішими та найхаризматичнішими жінками-лідерами України в 

політичній сфері (Таблиця 6 Додатку 7) ми отримали такі результати: 64 % з них 

назвали Тимошенко Ю., 13 % – Супрун У., 11 % – Савченко Н., 4 % –
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 Геращенко І., Герман Г., Гриневич Л., Пінчук О., 2 % – Гонтареву В., 

Давиденко Г., Сироїд О, Южаніну Н. 13 % з опитуваних осіб не змогли 

виокремити таких жінок-лідерок (див. Діаграму 6 Додатку 7). 

На запитання про. те, хто є найвпливовішими та найхаризматичнішими 

чоловіками-лідерами України в політичній сфері (Таблиця 7 Додатку 8) 

42 % відповіли – Зеленський В., 18 %  – Порошенко П., 9 % – Ляшко О., 

Гройсман В., 7 % – Смєшко І., 4 % – Аваков А., Ахметов Р. 2 % – Коломойський І., 

Кравчук Л., Кучма Л., Луценко Ю., Чорновіл В., Яценюк А. 13 % не вказали, кого 

вважать найвпливовішими та найхаризматичнішими чоловіками-лідерами України 

в політичній сфері ( Діаграма 7 Додатку 8). 

Найвпливовішими та найхаризматичнішими жінками-лідерами на 

міжнародній арені (Таблиця 8 Додатку 9) для 67 % з опитуваних осіб є Ангела 

Меркель, 13 % – Даля Грибаускайте, 11  % – Королева Великобританії Єлизавета 

II. 9 % не змогли відповісти на запитання (Діаграма 8 Додатку 9). 

Виокремлюючи найвпливовіших та найхаризматичніших чоловіків-лідерів 

на міжнародній арені (Таблиця 9 Додатку 10 ), 40 % респондентів назвали 

Дональда Трампа,  27 % – Барака Обаму, 9 % – Вінстона Черчіля, Еммануеля 

Макрона, Кім Чен Іна, 9 % – Володимира Путіна. 11 % не змогли відповісти на 

запитання (див. Діаграму 9 Додатку 10). 

Проаналізувавши відповіді жінок та чоловіків  ми дізналися (Таблиця 10 

Додатку 11), що обидві групи респондентів найвпливовішими та 

нахаризматичнішими жінками-лідерами України вважають Тимошенко Ю., 

Савченко Н., Супрун У., Геращенко І. Жінки, також, виокремили Гонтареву В., 

Давиденко Г., Сироїд О. та Южаніну Н.  Герман Г., Гриневич Л., Пінчук О. 

4 % жінок та 29 % чоловіків не змогли виокремити найвпливовіших та 

найхаризматичніших жінок-лідерок України. 

57 % опитаних жінок вважають найвпливовішими  та найхаризматичнішим 

українським політиком – Зеленського В.,  а 53 % чоловіків –  Порошенка П. 

(Таблиця 11 Додатку 12). 

71 % опитаних жінок та 59 % чоловіків вважають, що  на міжнародному 



2
2
0 

 

рівні найвпливовішою є А. Меркель (Таблиця 12 Додатку 13). 

На запитання про те, кого вважають найвпливовішими та 

найхаризматичнішими чоловіками-лідерами (Таблиця 13 Додатку 14) ми отримали 

такі результати:  43 % жінок та 35 % чоловіків відповіли Д. Трамп. Впливовими 

жінки також вважають Б. Обаму, В. Черчіля, Е. Макрона, Кім Чен Іна, В. Путіна. 

Чоловіки – В. Черчіля, Е. Макрона та Кім Чен Іна. 

Аналізуючи відповіді опитуваних осіб різних вікових категорій (Таблиця 14 

Додатку 15) ми визначили, що більша частина людей, не залежно від віку 

найвпливовішою та найхаразматичнішою вважають Тимошенко Ю, а  

найвпливовішими та найхаризматичнішими чоловіками-лідерами України 

(Таблиця 15 Додатку 16) – Зеленського В., Порошенка П., Ляшка О. Варто 

зазначити, що 60 % осіб віком старше 56 років назвали Порошенка П. та Смєшка І.  

Найбільша кількість осіб віком до 40 років вважають, які найвпливовішою та 

найхаризматичнішою жінкою-лідером на міжнародній арені є А. Меркель (див. 

Таблицю 16 Додатку 17). Найбільша кількість людей віком від 41 року і більше 

обирали Д. Грибаускайте. 67 % осіб віком від 41 до 55 років, також, виокремили 

Хіларі Клінтон. 40 % людей похилого віку назвали М. Тетчер. 

Велика кількість осіб, не зважаючи на вік вважають найвпливовішим та 

найхаразматичнішим чоловіком-лідером Д. Трампа, Б. Обаму (див. Таблицю 17 

Додатку 18). 

Проаналізувавши думку людей, щодо того, кого вони вважають 

найвпливовішими та найхаризматичнішими  лідерами в Україні (Таблиця 18 

Додатку 19) ми дізналися, що на думку більшості це Ю. Тимошенко, Н. Савченко 

та У Супрун, багато студентів виокремили О. Пінчук, В. Гонтареву; більшість 

непрацюючих не змогли виокремити найвпливовіших та найхаризматичніших 

жінок-лідерок в Україні, лише 34 % з них дали відповідь. 

З усіх студентів, робітників та непрацюючих найвпливовішими та 

найхаризматичнішими чоловіками-лідерами України (Таблиця 19 Додатку 20) 

більшість вважає Зеленського В., Порошенка П. 100 % службовців вважають 

такими чоловіками-лідерами Порошенка П. та Гройсмана В., 50 % з них – 
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Ляшка О. Значна кількість пенсіонерів (50 %) називала Порошенка П., Смєшка І., 

25 % з них – Зеленського В, Чорновола В.  

Дослідивши відповіді опитуваних, щодо того кого вони вважають 

найвпливовішими та найхаризматичнішими жінками-лідерами на міжнародній 

арені (Таблиця 20 Додатку 21) ми дізналися, що всі виокремили А. Меркель. На 

думку 20 % найвпливовішою та найхаризматичнішою є Королева Великобританії 

Єлизавета II. Усі службовці, також, виокремили Д. Грибаускайте, 50 % з них – 

М. Тетчер, Х. Клінтон. Непрацюючі, пенсіонери, також, назвали Д. Грибаускайте, 

К. Грабар-Китарович, Королеву Великобританії Єлизавету II. 

Чоловіками-лідерами найвпливовішими та найхаризматичнішими на 

міжнародній арені (Таблиця 21 Додатку 22), на думку студентів та робітників, є 

Д. Трамп, Б. Обама. Службовці написали Д. Трампа, Е. Макрона, Кім Чен Іна, 

Папу Римського. Непрацюючі найвпливовішими та найхаризматичнішими 

вважають Кім Чен Іна (67 %), В. Черчіля (33 %). Пенсіонери написали Д. Трампа, 

Б. Обаму, В. Черчіля та О. Лукашенка. 

Проаналізувавши відповіді опитуваних осіб, чия зацікавленість політичними 

процесами відрізняється (Таблиця 22 Додатку 23), ми визначили, що ті хто 

постійно цікавиться ними найвпливовішими та найхаризматичнішими жінками-

лідерами України вважають Тимошенко Ю (54%), Герман Г. (15 %).  

На думку людей, які дізнаються про події переважно від знайомих (Таблиця 

22 Додатку 23) такими є: Тимошенко Ю. (60 %), Савченко Н. (20 %), Геращенко І. 

(20 %), Гриневич Л. (20 %), Пінчук О. (20 %), Сироїд О. (20 %), Южаніна Н. 

(20 %). Люди, що дізнаються про події у соціальних мережах та ті, які не 

цікавляться політичними процесами найвпливовішими та найхаризматичнішими 

вважають Тимошенко Ю.  

Люди, які цікавляться політичними процесами та подіями виокремили таких 

діячів (Таблиця 23 Додатку 24) як Порошенко П. (31 %), Смєшко І. (31 %), 

Гройсман В. (23 %), Зеленський В. (23 %) та ін. На думку людей, що дізнаються 

про події переважно від знайомих найвпливовішими, найхаризматичнішими є 

Порошенко П. (80 %), Зеленський В. (60 %), Ляшко О. (20 %), Аваков А. (20 %), 
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Ахметов Р. (20 %), Коломойський І. (20 %). Ті, хто дізнається про події у 

соціальних мережах написали Зеленського В. (50 %), Порошенка П. (42 %), 

Ляшка О. (23 %).  

Найбільша кількість опитуваних осіб (не зважаючи на зацікавленість 

політикою) вважає, що найвпливовішою та найхаризматичнішою жінкою лідером 

(Таблиця 24 Додатку 25) є А. Меркель.  

Проаналізувавши відповіді опитуваних осіб, щодо того, кого вони вважають 

найвпливовішими та найхаризматичнішими чоловіками лідерами, ми отримали 

такі результати ( див. Таблицю 25 Додатку 26): люди, які цікавляться політичними 

процесами, найвпливовішими та найхаризматичнішими вважають Д. Трампа 

(23 %), Б. Обаму (15 %), Е. Макрона (15 %) та ін.; люди, які дізнаються про події 

переважно від знайомих виокремили таких найвпливовіших та 

найхаризматичніших осіб як Б. Обама (60 %), Д. Трамп (40 %), О. Лукашенко 

(40 %) та ін.; 50 % опитуваних, які дізнаються про події у соціальних мережах 

назвали Д. Трампа, 27 % Б. Обаму, 12 % В. Черчіля та Кім Чен Іна та ін.; 

В більшості випадків, відповіді опитуваних осіб  різних вікових категорій та 

різної статі, не залежно від роду діяльності чи зацікавленості політичними 

процесами, не мають значних відмінностей.  
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ВИСНОВКИ 

1. Визначено, що поняття «імідж» та підходи щодо визначення основних 

функцій свідчать про їх неоднакове розуміння загальної сутності різними 

авторами. Основною причиною цього є суттєві відмінності позицій авторів з цього 

приводу. Аналіз останніх досліджень із зазначеної теми свідчить про інтерес 

науковців до іміджу лідера, зокрема, його створення та гендерних особливостей 

формування. 

2. Проаналізовано, що для того, щоб створити ефективний імідж 

потрібно обов’язково знати його структурні елементи. Фахівці поділяють їх на дві 

групи: зовнішні (зовнішній вигляд, гарні манери) та внутрішні складові 

(мистецтво подобатися людям, уміння правильно спілкуватися, наявність 

потрібних для позитивного іміджу якостей особистості, уміння розуміти людей і 

впливати на них, чесність, порядність).  

Важливою, також, є технологія створення іміджу. Науковці Л. Орбан-

Лембрик, С. Остапенко  та Є. Маленков виокремили етапи у формуванні іміджу 

лідера. Так, наприклад, науковець С. Остапенко виокремив такі етапи: збір та 

аналіз інформації, конструювання іміджу, адаптація кандидата до образу, 

апробація на електораті, аналіз інформації про імідж, корекція іміджу [37, с. 52]. 

Досліджено, що при сприйнятті іміджу суспільством важливе значення 

мають гендерні стереотипи та гендерна рівність. В сучасних умовах більшість 

країн намагаються забезпечити рівні права для своїх громадян. Для всіх 

європейських інституцій гендерне питання є одним із головних пріоритетів 

розвитку. В Україні це питання також регулюється законодавством. Варто 

наголосити на тому, що нещодавно (22 травня 2019 року) Урядом України  було 

схвалено нову редакцію українського правопису, де міститься інформація про 

утворення іменників жіночого роду – фемінітивів, що вирішує проблему гендерно-

лінгвістичної рівності. 

При формуванні іміджу, також, варто звертати увагу на гендерні 

особливості. Дослідивши їх, ми дізналися, що фундаментом формування іміджу 

жінки-політичного лідера є психофізіологічні якості індивіда, жінки-політики 
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віддають перевагу гармонійній комунікації, практикують більш діловий та 

продуктивний підхід, вони є більш емоційними, їм притаманна більша образність.  

Чоловіки ж, у свою чергу, більш схильні до конфліктної комунікації, вони 

значно частіше, ніж жінки, намагаються перевести конфлікт з ділового на 

міжособистісний рівень. 

3. Доведено, що здійснивши порівняльний аналіз іміджу канцлера 

Німеччини Ангели Меркель, президента Хорватії Колінди Грабар-Китарович, 

політикині України Юлії Тимошенко ми дізналися, що всі вони слідкують за своїм 

іміджем, зокрема, вдало підбирають одяг, зачіску та аксесуари, слідкують за 

невербальною комунікацією (жестами, мімікою), значну увагу приділяють 

вербальній комунікації тощо.   

Імідж Колінди Грабар-Китарович є таким, що показує простоту та 

відкритість. Імідж Ангели Меркель є консервативним, діловим та строгим. Не 

зважаючи на те, що іміджмейкери Юлії Тимошенко акцентують увагу при 

створенні іміджу на тому, що вона захищає права громадян, є простою людиною з 

народу, її персона часто є  причиною для скандалів та обговорень.  

Для того, щоб дати конструктивну оцінку іміджу жінок-лідерів ми оцінили 

такі їх характеристики: сімейний стан, досвід роботи в політиці, освіта,  діяльність 

в рамках закону, відомість, ідеологія за шкалою від 0 до 1. Це дало змогу 

визначити за формулою ефективність їх політичного іміджу. Таким чином, ми 

дізналися, що у Колінди Грабар-Китарович та Ангели Меркель імідж є 

високоефективним, у Юлії Тимошенко ефективним. 

4.  Визначено, провівши соціологічне дослідження в квітні – травні 2019 

року, що більшість з опитаних респондентів вважають, що основними рисами, які 

мають бути  притаманними політичному лідерові є людяність, мудрість, розум та 

комунікабельність. Для більшості людей зовнішність – це не  головне. 

На думку багатьох, лідер має бути наділений такими професійними якостями 

як ораторські здібності, вмінням керувати підлеглими, глибокими знаннями в 

політології, соціології, філософії.  Значна частина опитуваних осіб вважає, що 

ідеальний вік для політичного лідера – це 30 – 40 років, трохи менша кількість – 
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що лідер має бути віком від 40 до 50 років.  На запитання «Хто має бути 

президентом?» більшість відповіла, що стать – це не головне. Проте, не велика 

кількість людей вважає, що президентом має бути тільки чоловік. Ніхто не обрав 

варіант тільки жінка. 

Проаналізувавши та співставивши думки осіб різної статі, вікових категорій 

та роду діяльності, зацікавленості політичними процесами ми не помітили значних 

відмінностей у виборі рис, якостей та характеристик які мають мати політичні 

лідери. Проте, є деякі відмінності в тому яким має бути вік лідера. Так, наприклад, 

люди віком до 25 років та старше 56 вважають, що ідеальний вік – це 30 – 40 років, 

на відміну від них, ті кому 26 – 55 ідеальним бачать лідера віком 40 – 50 років. Не 

відрізняється і їх думка щодо  того хто має бути президентом. 

Найхаризматичнішими та найвпливовішими політичними лідерами, 

більшість з опитаних вважає таких українських діячів як Тимошенко Ю., 

Супрун У., Савченко Н., з чоловіків – Зеленського В., Порошенка П., Ляшка О.  З 

політиків міжнародного рівня опитувані часто називали А. Меркель, 

Д. Грибаускайте, Королеву Великобританії Єлизавету II, Д. Трампа, Б. Обаму.  

Підсумовуючи все вищезазначене, можна виокремити кілька практичних 

рекомендацій щодо особливостей формування ефективного іміджу сучасної 

жінки-лідерки: 

- Активне впровадження і використання затверджених фемінітивів в 

українській діловій і науковій сфері, сприятиме підвищенню позитивного та 

поважного ставлення до жінок загалом, а також до жінок-лідерок в будь-яких 

сферах життя суспільства. (Адже наразі неоднозначно сприймаються фемінітивні 

звертання в українському соціумі. Хоча в українському мовленні давно 

використовуються слова: господиня, швачка, кравчиня, вчителька, вихователька, 

стюардеса…). 

- Образ жінок-лідерок має будуватися не лише на певних популістських 

висловлюваннях чи твердженнях  з їхнього боку, а має мати справжнє позитивне 

підґрунтя чи підтвердження в реальному житті. 

- - Жінка-лідерка в політичній сфері має бути наближеною до народу, 
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відкритою до двосторонньої комунікації зі своїми прихильниками та електоратом. 

(За приклад можемо взяти К. Грабар-Китарович, яка як проста вболівальниця, а не 

VIP-персона підтримувала Хорватську футбольну збірну під час Чемпіонату світу 

з футболу в 2018 році). 

- Політичним лідеркам постійно необхідно дбати про свій ефектний 

зовнішній вигляд, осанку, зачіску, одяг. До того ж, вони не повинні забувати і про 

розвиток таких професійних якостей як: ораторські здібності, вміння керувати 

підлеглими, мати відповідну підготовку в галузях політології, психології, 

юриспруденції, соціології, філософії, володіти іноземними мовами. 
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Вступ 

 
Постановка задачі та її актуальність. Незважаючи на розвиток 

аудіокниг та електронних книг як і раніше користуються великою 

популярністю твори письменників на паперовому носії. Однак в 

глобалізованому світі, який все більше керується засобами масової інформації 

та інформаційними технологіями, письменникам і видавцям стає все важче 

популяризувати свої книги. Однак, порівняно недавно в Україні почали 

з’являтися закордонні тенденції популяризації книги у сучасні рекламній формі 

як буктрейлер. 

Враховуючи вище згадане актуальність теми полягає в тому, що 

важливим аспектом для кожного письменника, що починають свою творчу 

діяльність є налагодження ефективного комунікаційного процесу між цільовою 

аудиторією та спонукання зацікавленості до своєї опублікованої творчості. 

Таким чином, враховуючи особливості сприйняття інформації молодим 

поколінням, презентації літературних творів через мультимедійний формат є 

одним із ефективніших способів формування читацького інтересу та 

популяризації. 

Метою дослідження є розроблення мультимедійного формату промоції 

книги у вигляді буктрейлера для популяризації творчості автора у його 

виставковій діяльності враховуючи сучасні тенденції використання соціально- 

комунікаційних технологій у суспільстві. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

 здійснити аналітичний огляд наукових та навчально-методичних 

джерел; 

 окреслити методологічні засади дослідження; 

 розробити за допомогою засобів структурного моделювання DFD 

процесу створення мультимедійного формату промоції книги; 

 створити шаблон «План розробки буктрейлера» для реалізації 

промоції книги; 
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 розробити буктрейлер для письменника, що починає свою творчу 

діяльність; 

 провести промоцію книги та здійснити аналіз популярності і 

доступності викладеного матеріалу. 

Об’єкт дослідження – твори письменників, що починають свою творчу 

діяльність та ще не представлені широкому загалу. 

Предметом дослідження – популяризація творів письменників при 

організації виставкової діяльності автора за допомогою мультимедійного 

формату у вигляді буктрейлера. 

Методологія дослідження здійснена за допомогою методу 

функціонального моделювання, а саме використання діаграми потоків даних 

DFD для розробки мультимедійного формату промоції книги у виставковій 

діяльності автора. Даний метод візуалізує як кожний процес перетворює свої 

вхідні дані у вихідні, а також виявляє взаємозв’язок між цими процесами. 

Таким чином, даний метод дозволить детально вивчити і проаналізувати 

особливості створення мультимедійного формату промоції книги у виставковій 

діяльності автора. Соціологічний метод, а саме опитування за допомогою 

інтерактивної форми анкетування, який дозволить виявити рівень 

зацікавленості у функціонуванні буктрейлерів у виставковій діяльності автора 

та використання бібліотечних Інтернет-русурсів як можливості популяризації в 

розкритті творчих можливостей молодих письменників. Статистичний метод 

– для з’ясування рівня популярності пошуку «буктрейлера» серед користувачів 

мережі Інтернет, який застосовується за допомогою аналітичного 

інструментарію збору статистики Google Trends. Метод історично- 

джерелознавчого пошуку, який дозволить визначити стан досліджуваної 

наукової проблеми та простеження історичного формування та розвитку 

буктрейлерів у хронологічній послідовності на теренах України. Для 

упорядкування за певними критеріями та створення буктрейлерів 

використовувалися   системно-типологічний   та   класифікаційний   методи. А 
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також для узагальнення та формулювання висновків застосовувалися методи 

аналізу та синтезу 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що попри 

велику кількість досліджень функціонування буктрейлера, дане дослідження є 

першою роботою в якій розглядається мультимедійний продукт у вигляді 

буктрейлера у виставковій діяльності автора. У результаті здійсненого 

дослідження сформульовані пропозиції, методологія і висновки, які 

відрізняються певною новизною у досліджуваній сфері. 

У наукові роботі: 

 вперше проведено аналіз та визначено тенденції популярності 

пошуку буктрейлера в мережі Інтернет. 

 вперше розроблено за допомогою засобів структурного 

моделювання DFD процесу створення мультимедійного формату промоції 

книги у виставковій діяльності автора. Дана модель дозволить на стадії 

функціонального моделювання визначити базові вимоги до створення 

мультимедійного формату та відобразить, яким чином відбувається обмін 

інформацією як у середині мультимедійного ресурсу, який проектується, так і 

ресурсу в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем; 

 створено шаблон «План розробки буктрейлера» у якому містяться 

певні критерії, за допомогою яких створюється буктрейлер; 

 розроблено буктрейлер на книгу Олени Радковець «Рожеві 

окуляри»; 

 проведено промоцію книги та здійснено аналітичне дослідження 

ефективності реалізованої рекламної кампанії та залучення цільової аудиторії. 

Практичне значення одержаних результатів. Практична цінність 

результатів роботи полягає в тому, що проведені дослідження дозволять як і 

авторам книги, так і їхнім розробникам, зокрема, бібліотечним працівникам 

ознайомлювати з художньо творчістю письменників та популяризувати 

бібліотечні  фонди,  підвищувати   читацьку  активність,  а   також   застосувати 

підхід  до  побудови  буктрейлера  студентами  під  час  навчання  для реалізації 
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проектів з дисципліни «Організація виставкової діяльності» за спеціальністю 

029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» при створенні буктрейлерів 

для промоційної кампанії у виставковій діяльності автора стосовно якого 

здійснюється його представлення. 

А також практична цінність полягає в використанні інформаційно- 

комунікаційної технології, що сприяє зацікавленості дітей до прочитання книг 

із бібліотечного фонду та популяризації і підтримки молодих авторів у вигляді 

спроектованого буктрейлера на книгу «Рожеві окуляри» Радковець Олени 

Іванівни та підтверджена актом використання у філії №13 Центральної 

бібліотечної системи для дітей міста Львова (Додаток А). 

Апробація результатів наукової роботи. Основні результати наукової 

роботи доповідались й обговорювались на 77-й Студентській науково-технічній 

конференції та міжнародній Інтернет-конференції «STRATEGIC PRIORITIES 

IN SCIENCE» та підтверджено сертифікатом участі (Додаток Б). 

Структура та обсяг дослідження. Наукова робота складається зі вступу, 

трьох розділів (десятьох підрозділів), висновків, списку використаної 

літератури, що містить 13 позиції, і додатків. Обсяг основного тексту 

дослідження становить – 30 сторінок, загальний обсяг тексту –54 с., додатки 

(А–Е) розміщено на с. 37–55.У роботі вміщено 10 рисунків, 2 схеми та 3 

таблиці. 
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РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

БУКТРЕЙЛЕРІВ у СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ 

КОМУНІКАЦІЙ 

1.1. Аналіз сучасного стану досліджень буктрейлера як 

мультимедійної презентації книги 

Актуальним питанням для молодих письменників, які видають свої книги 

самостійно, звісно, є промоція [1]. Налагодження ефективного комунікаційного 

процесу між цільовою аудиторією є одним із основних елементів в 

інформаційній політиці автора. 

На думку Харитоненко Олени, в побудові комунікаційної стратегії, яка 

спрямована на налагодження діалогу з читачами та авторами книги входять: 

1) проведення зустрічей з авторами, автограф-сесії, майстер-класи, презентації 

книг; 2) організація ярмарково-виставкової діяльності; 3) заохочення читачів до 

обговорення творів літератури, сучасних авторів, літературного процесу 

загалом у гуртках, читацьких групах, на Інтернет-форумах, у літературних 

кав’ярнях; 4) оголошення творчих конкурсів серед читачів і робота з ними як із 

потенційними авторами; 5) підтримування та стимулювання літературної 

критики; 6) робота із бібліотеками задля усвідомлення читацьких запитів, 

читацьких смаків, зустрічей із читачами, пропаганди власної продукції у 

відділах комплектування [2]. 

Проте, варто зазначити, що серед традиційних засобів промоції 

популярним є використання ЗМІ, презентації та виставки [3-4], участь у 

книжкових форумах тощо. Утім з розвитком інформаційно-комунікаційних 

технологій, що суттєво розширюють спектр засобів, виділяємо буктрейлер. 

Розглянемо дефініцію «буктрейлер» як розуміють і тлумачать дане 

визначення у свої роботах дослідники [5-10]. Для аналізу було створено 

таблицю дефініцій «буктрейлер». 
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Таблиця 1 
 

Погляди дослідників на сутність терміну «буктрейлер» 
 
 

 

Джерело: розроблено автором за даним [ 5-10] 

Співавтори наукового дослідження [5], опираючись на досвід 

закордонних видавництв, вважають, найліпшим місцем для опублікування 

буктрейлерів – YouTube, оскільки, це безкоштовний відеохостинг, який у свою 

чергу дозволить не лише популяризувати, але і залучати цільову аудиторію. 

У одній із своїх наукових праць Каньшина О. [11] розглядає 

найперспективнішим місцем для промоції книги мережу Інтернет. Ту саму 

наукову думку розділяє і наукова праця [12] в якій зазначають, що однією із 

вагомих маркетингових комунікаційних інструментів впливу на Інтернет 

користувачів є Інтернет-реклама. Вагомий внесок у дослідженні буктрейлера як 

явища у сфері соціальних комунікацій внесла Бассараб А. [13]. У свої роботі 

вона подає класифікацію  створення  буктрейлера  за  певними  критеріями 

(рис. 1). 
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Рис.1. Схема класифікації бук трейлера за критеріями 

Джерело: розроблено автором за даним [13] 

Під час аналізу наукових, навчально-методичних та Інтернет-джерел ми 

виявили, що багато науковців розглядають буктрейлер як мультимедійний 

формат промоції книги крізь призму кількох тем. Саме тому ми запропонували 

поділили наукові напрями з дослідження буктрейлера на кілька груп. Перша 

група, це та яка розглядає буктрейлер як мультимедійну презентацію у 

виставковій діяльності автора, в другій – буктрейлер як ефективного 

інструменту в популяризації бібліотечної діяльності, в третій вивчають 

функціонування буктрейлерів як сучасної технологія в рекламній кампанії 

видавничої продукції та четвертій групі як такій, що досліджують створення 

освітніх буктрейлерів як ефективного засобу підвищення читацької активності 

(рис.2.). 
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Рис. 2. Схема груп класифікації вивчення буктрейлера за науковими напрямами 

Джерело: розроблено автором 

 

 

 

 
1.2. Визначення тенденції популярності пошуку буктрейлера в 

мережі Інтернет 

З метою визначення зацікавленості користувачів мережі Інтернет щодо 

функціонування такого мультимедійного продукту як буктрейлер нами 

проведено аналіз пошукових запитів з використанням сервісу Google Trends 

(рис.3.). Запити формувалися двома мовами українською та англійською, а 

також за допомогою введеного критерію – “за останні 12 місяців” (таб.2-3). 

Таблиця 2 
 

Аналіз популярності пошукових запитів в Україні 
 

 

Термін 
Період 
найвищої 
зацікавленості 

Період 
найнижчої 
зацікавленості 

Зацікавленість за 

регіонами/містами 

Пов’язані 
пошукові 
запити 

буктрейлер 
12.02- 21.07.- 

Київ -49% буктрейлер це 
02.03.2019 23.07.2019 

презентація 22.09- 25.08.- 
Київ -51% - 

книги 28.09.2019 31.08.2019 

book trailer 
02.06.-08.06 19.01- 

- - 
2019 25.01.2019 

Джерело: аналіз популярності пошукових запитів, здійснювався автором за 

допомогою сервісу Google Trends 
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Щодо введення терміна “буктрейлер”, то формування 100% запиту 

фіксуються в таких областях України як: Херсонська, Рівненська, 

Миколаївська, Вінницька, Івано-Франківська, Запорізька, Київська, Донецька, 

Дніпропетровська, Одеська, Харківська. 

 

 

Рис. 3. Визначення тенденції популярності пошуку «буктрейлера» з 

використанням сервісу Google Trends 

Джерело: розроблено автором 
 

 

 

Таблиця 3 

Аналіз популярності пошукових запитів в світі 
 

 

Термін 
Період 

найвищої 
зацікавленості 

Період 

найнижчої 
зацікавленості 

Зацікавленість 

за країнами 

Пов’язані 

пошукові 
запити 

 
 

буктрейлер 

 
 

- 

 
 

- 

Казахстан - 

100%; 

Білорусь – 100; 

Росія – 89%; 
Україна -57% 

 

презентація 
книги 

- - Україна – 39% - 

 
book trailer 

 

24.02.-02.03 

2019 

 

02.02- 

08.02.2020 

 

Україна –4% 

Росія – 11% 

Book smart, 

Book smart 

movie trailer, 

book  club trailer 
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    italiano, power 

book 2 trailer, 

romance is a 

bonus book 

trailer 

Джерело: аналіз популярності пошукових запитів, здійснювався автором за 

допомогою сервісу Google Trends 

 

 
Щодо введення терміна “book trailer”, то формування 100% запиту 

фіксуються в таких країнах як: Нідерланди, Австралія, Нова Зеландія, Данія, 

Сполучені Штати, Канада, Ірландія, Швейцарія, Велика Британія, Італія, 

Іспанія, Німеччина, Японія та багато інших країн. 

Розглядаючи відповідні графіки та статистику, яку нам формує сервіс 

Google Trends, спостерігаємо періоди найвищої та найнижчої зацікавленості та 

динаміку формування запитів в часовому інтервалі, а також простеження 

активності створення запитів в певних місцях України і поза її межами. На 

основі отриманих даних, де спостерігаємо динаміку періодів зацікавленості 

можемо стверджувати, що для користувачів Інтернету є актуальним питання 

мультимедійного продукту як буктрейлер. 
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РОЗДІЛ 2. ФУНКЦІОНУВАННЯ БУКТРЕЙЛЕРІВ у 

СТРУКТУРІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

2.1. Функціонування буктрейлерів у виставковій діяльності 

автора 

У виставковій діяльності, а саме у презентації книг, юні автори можуть 

застосовувати/показувати буктрейлери під час своєї презентації. Або ж 

розміщувати їх у соціальних мережах за декілька днів, тижнів до власної 

презентації або ж до виходу книжки у світ. 

У виставковій діяльності автора корисно використовувати буктрейлери. 

Адже завдяки цьому інструменту можна створювати нові виставки, фестивалі 

та ярмарки. Цікаво було б побувати на такому заході, де представлені 

буктрейлери не лише молодих авторів, а й відомих творців літератури. Таким 

чином їхні твори будуть показані з нової ще незвіданої сторони, і зможуть 

привернути увагу молодого покоління. 

Найактуальніший час для виходу буктрейлера, це період тиждень, два 

перед презентацією книжки. Таким чином показ буктрейлера та поширення 

його на різних ресурсах допоможе привернути чималу увагу читачів та 

допомагало б авторам не лише викладати свій матеріал у Інтернет, а й 

спілкуватись з публікою. До прикладу, на презентації, автор зможе обговорити 

з публікою, що в буктрейлері означав це чи інший момент, який під час 

перегляду мало хто помітив, і що лише прочитавши книжку, вони зможуть 

зрозуміти його сповна. Цікаво би було побувати на виставці буктрейлерів, де 

цілий день показують нові відео, які можуть припасти до душі відвідувачам. 

Таке дійство могло б проводитись не з метод оцінювання продукції і 

визначанням найкращого буктрейлера за допомогою призів. Основна мета 

спрямована на поширення та популяризацію буктрейлера у виставковій 

діяльності та його поширення серед читачів. Таке дійство збільшило не лише 

кількість відвідувачів нових виставок а й розширило кількість читачів. 
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2.1.1. Використання інформаційної моделі при створенні 

мультимедійного формату для промоції книги 

Важливим аспектом для кожного письменника, який опубліковує свою 

книгу, є налагодження ефективного комунікаційного процесу між цільовою 

аудиторією та спонукання зацікавленості до своєї опублікованої творчості. 

Враховуючи підвищення конкурентоспроможності серед української книжкової 

продукції, основним елементом в інформаційній політиці автора є промоція. 

Для реалізації створення мультимедійного формату промоції книги 

пропонується створення буктрейлера, який відкриє великий спектр 

можливостей для популяризації книг, підвищить конкурентоспроможність та 

залучить читацьку аудиторію. Для того, щоб побачити процес створення 

мультимедійного формату промоції книги, а саме буктрейлера, пропонуємо 

розглянути діаграму потоків даних за допомогою нотації Йордана-Де Марко 

(рис.4). 

 

Рис.4 Контекстна діаграма «Створення мультимедійного формату 

промоції книги» 

Джерело: розроблено автором 
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Діаграми потоків даних є основним засобом моделювання 

функціональних вимог до проекту, що розробляються. З їх допомогою ці 

вимоги поділяються на функціональні компоненти (процеси), які представлені 

як мережа, пов'язана потоками даних. Основна мета таких інструментів – 

продемонструвати, як кожен процес перетворює свої вхідні дані у вихідні дані, 

а також ідентифікує взаємозв'язок між цими процесами. На рис.1 зображено 

контекстну діаграму, яка містить один головний процес – «Створення 

мультимедійного формату промоції книги», яка за допомогою потоків даних 

з’єднана із чотирма зовнішніми сутностями – автором книги, розробником, 

читачами та директором бібліотеки. Розглянемо взаємозв’язок кожної 

зовнішньої сутності із основним процесом. Зовнішня сутність «Автор книги» – 

це фізична особа, творчою працею якої створено твір. Відповідно для створення 

мультимедійного формату промоції книги від цієї зовнішньої сутності 

вихідними потоками даних є інформація для створення буктрейлера, яка є 

основою для його реалізації. Після чого дана зовнішня сутність отримує план 

розробки буктрейлера та затверджує його. Відповідно,згодом із основного 

процесу надходить попередня структура буктрейлера і як вихідний потік даних 

є затвердження попередньої структури. Також вихідними потоками даних з 

основного процесу є статистичні дані вже реалізованого мультимедійного 

формату промоції книги. «Розробник» – людина, яка є фахівцем, закінчила 

заклад вищої освіти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа» і створює мультимедійний формат промоції книги. Реалізація плану 

розробки є вхідними потоками даних до основного процесу, де розробник 

враховує всю інформацію, яку йому надав автор книги. Також вдосконалені 

деталі буктрейлера є вхідними потоками даних до основного процесу,які 

утворилися після вихідних потоків пропозицій щодо вдосконалення 

буктрейлера. «Директор бібліотеки» – людина, яка здійснює весь контроль над 

соціальною інституцією. Цій сутності надходить запит на опублікування 

буктрейлера в їхній установі на інформаційному ресурсі задля залучення 

цільової аудиторії та популяризації художнього слова і як відповідь до 
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основного процесу надходить погодження у вигляді вхідного потоку. «Читачі» 

– люди, які будуть відвідувати інформаційний ресурс бібліотеки, де будуть 

залишати свої відгуки та запитання щодо перегляду буктрейлера. Відповідно із 

основного процесу будуть надходити відповіді, опитування. 

Розглянемо DFD1-го рівня декомпозиції основного процесу «Створення 

мультимедійного формату промоції книги» (рис.5). 
 

Рис.5. DFD 1-го рівня декомпозиції процесу «Створення мультимедійного 

формату промоції книги» 

Джерело: розроблено автором 

 

 
На рис. 5. зображено декомпозицію контекстної діаграми. На ній 

зображено 4підпроцеси: «Створення ідеї промоції книги», «Створення контенту 

для медіаресурсу», «Розроблення медіаресурсу» та «Взаємодія з читачами та 

популяризація». Між цими підсистемами існує певний взаємозв’язок, завдяки 

якому вони утворюють один основний процес. 
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2.2. Буктрейлер як інструмент маркетингу в бібліотечній 

діяльності 

Буктрейлер це доволі нова маркетингова стратегія, яка стає все більше 

популярною в останні роки. У бібліотечній діяльності цей інструмент можна 

використовувати в корисних цілях. Таким чином може виникнути певний 

напрямок, яким можуть займатись бібліотечні працівники, завдяки якому 

можна популяризувати не лише сучасних авторів, а також письменників, які з 

тих чи інших причинах є маловідомими, а їхні твори забутими, проте вартими 

уваги. По цих творах також можна створити буктрейлери, які зацікавлять 

багатьох читачів, це дасть змогу дізнатися про таких письменників значному 

загалу людей. Виробництвом буктрейлерів могли б займатись не лише 

бібліотечні працівники, їхня робота полягали б у підборі книжок, а от іншими 

процесами таким як: 

 написання сценарію до буктрейлерів; 

 знімання самого ролика; 

 актори, які можуть грати у ньому або ж художники, які 

ілюструватимуть історію; 

 монтування самого ролику; 

 його озвучення або написання субтитрів до нього; 

 підбір треків або запис нової музики, спеціально для 

певних буктрейлерів. 

Могли б займатись працівники інших професії, але наскільки позитивно 

ця співпраця позитивно вплинула б вплинуло на бібліотечну діяльність і 

допомогло б їй отримати новий напрям покаже час. 

Буктрейлер допоміг би бібліотечні діяльності отримати новий сучасний 

напрям, де б були залучені люди, які за допомогою свого бібліотечного досвіду 

могли б створювати новий оригінальний продукти. Це б збільшило кількість 

робочих місць та додало б до цієї діяльності, щось нове та оригінальне, де б за 

допомогою креативну можна би було створювати щось неповторне. Відповідно 
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це б привернуло б увагу молодих спеціалістів. Також буктрейлери допомогли 

збільшити кількість відвідувачів в бібліотеці. Адже виставки, за участю 

буктрейлерів можна було б презентувати саме там. Також на сайт бібліотеки 

працівники, якої розробляли такий продукт, можна би було розміщувати 

ролики, та подівати інформацію, що у бібліотеці є та чи інша книга, і якщо 

людина зацікавлена у цьому, вона б могла прийти і взяти її для прочитання. 

 

2.3. Функціонування буктрейлерів як сучасна технологія в 

популяризації видавничої продукції 

Безумовно буктрейлер це сучасна технологія за допомогою якої 

відбувається популяризація видавничої продукції. Це можна розглянути як 

один із найдешевших способів просування свого інтелектуального продукту, 

так званий селфбрединг. Якщо розібратись у цій технології і виокремити 

основні плюси і мінуси, можна знайти ідеальну формулу для створення 

хорошого і головне популярного буктрейлеру. 

Як вже було зазначено і наголошено на тому, що буктрейлер повинен 

мати тривалість від однієї до третьої хвилин, окрім того, бажано, щоб він вам 

музичний супровід, адже завдяки цьому можна зробити необхідні акценти у 

буктрейлері. 

Плюси сучасної технології буктрейлер в популяризації видавничої 

продукції: 

 це може бути повністю безкоштовний процес, якщо у вас достатньо 

навичок для цього; 

 доволі ефективний метод, оскільки відео розміщується в Інтернеті, 

де може знайти відклик у користувачів; 

 простір для фантазії, це матеріал, зазвичай короткий опис, про те 

що розповідається у книжці, але його можна подати дещо по-іншому ніж 

анотацію. 
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Мінуси сучасної технології буктрейлер в популяризації видавничої 

продукції: 

 недостатньо популярний спосіб поширення власної продукції 

авторами; 

 багато хто відкидає цей метод, оскільки вважає, що для створення 

такого продукту необхідно чималі ресурси; 

 ідею не завжди просто придумати, оскілки автор може не знати, як 

саме він хоче, щоб книжка виглядала на відео. 

 

 

2.4. Проектування освітнього буктрейлера як засіб підвищення 

читацької активності 

За статистикою більшість читачів дізнаються про нових авторів із стрічки 

новин в Інтернеті. Відповідно за допомогою буктрейлера можна підвищити 

читацьку активність, а саме такої вікової категорії, як молодь, адже вже ніхто 

не вірить міфу, що молодь не читає. Але все ж якось молоді, що читає, потрібно 

дізнатись про нових авторів і їхні роботи. Буктрейлер це новий хороший 

варіант за допомогою якого можна підвищувати читацьку активність. 

Якщо говорити про проектування освітніх буктрейлерів, а саме робота 

над тими відео, які б могли показати школярами програмні твори з нового боку, 

зацікавити та підштовхнути їх до прочитання певних книжок. Це доволі 

актуальна тема, адже це б допомогло учням побачити літературу із нового 

більш сучасного боку. 

Як би мали виглядати буктрейлери, які б могли зацікавити сучасного 

підлітка? Гадаю, що б це дізнатись, і щоб виготовити «правильний» продукт, 

який буде корисним, варто провести опитування. Таким чином зібравши різні 

відгуки та думки, можна побачити в цілому картину, як саме учні побачили той 

чи інший твір. Завдяки їхнім відгуками можна буде створити такий буктрейлер, 

яки зможе зацікавити їхніх однолітків. 



20  

РОЗДІЛ 3. ОСОБЛИВОСТІ РОЗРОБЛЕННЯ БУКТРЕЙЛЕРА 

ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНОГО ФОРМАТУ ПРОМОЦІЇ КНИГИ У 

ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРА 

 
 

У червні 2018 року, в приміщенні ЛОО Українського товариства охорони 

пам’яток історії та культури, що знаходиться на вул. Коперника, 40а, була 

проведена власна презентацію книги під назвою «Рожеві окуляри» (Додаток В). 

Враховуючи сучасні тенденції соціально-комунікаційних технологій, для 

залучення більшої читацької аудиторії пропонується розроблення буктрейлера 

за створеним шаблоном, а саме «План розробки буктрейлера». 

 
 

3.1. Розроблення шаблону «План розробки буктрейлера» 

План розробки буктрейлера (ПРБ) – це проектний документ, у якому 

повинні міститись певні критерії, за допомогою яких створюється буктрейлер. 

Завдяки пропонованому шаблону розроблення буктрейлеру самим автором чи 

розробником, зокрема, бібліотечними працівниками дозволить автоматизувати 

та полегшити процес створення мультимедійного формату промоції книги, 

оскільки, звертається увага на певні критерії створення (рис. 6). Отже, при 

створенні буктрейлера ми фіксуємо у ПРБ, насамперед, чи хоче автор 

використання фотографій, де у ПРБ відзначається чи фотографії надається 

самим автором чи розробником. Наприклад, чи це має бути відеосюжет з 

персонажами, які втілюють сюжетну лінію твору. Або чи це має бути рухомі 

ілюстрації створені за допомогою спеціальних програм. Тоді фіксується 

розробником настрій трейлера (веселий, сумний) і з огляду на цей критерій 

здійснюється пошук музичного супроводу. Узгоджується з автором тезисний 

текст та вноситься в план розробки буктрейлера. Наступним етапом це 

створення замальовки в ПРБ, а також та на цьому етапі проводиться 

узгодження з автором проекту. В даному випадку, якщо автор має зауваження, 
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розробник враховує всі зауваження та доопрацьовує та переходить до 

наступного етапу реалізації буктрейлера (Додаток Г). 

 

 
Рис. 6. Приклад реалізованого плану розробки буктрейлера 

Джерело: розроблено автором 



22  

3.2. Розроблення буктрейлера 

Методика створення буктрейлера складається із чотирьох основних  

етапів (рис.7.): 

 
 

Рис.7. Схема основних етапів створення буктрейлера 

Джерело: розроблено автором 

Найголовніше у цьому процесі це ідея. Автор або ж людина, яка створює 

даний продукт повинна мати уявлення, як саме буктрейлер має виглядати на 

виході. Для якої цільової аудиторії він створений і, яке змістове навантаження 

несе у собі. Щоб це все досягти варто здійснити замальовки буктрейлеру в 

розроблені плані, який ми запропонували. Це дозволить згодом розширити і 

вдосконалити початковий варіант задуму. 

Якщо   ж   дотримуватись   чіткої  схеми   у  цьому  процесі  труднощів не 

виникне. Адже таким чином ви розділяєте перші три етапи роботи, і якщо 

працюєте   у   команді,   кожен   учасник   може   виконувати   свою  частину, не 
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заважаючи одне одному та й не чекаючи поки попередній етап буде зроблено, 

адже вони не залежать одне від одного, лише четвертий етап не можна 

починати робити, доти доки попередні не буду втіленні в життя. 

Перший етап – текстова частина. 

В цій справі головне зацікавити глядача, щоб у нього виникло бажання 

ще раз переглянути буктрейлер та й прочитати книжку, але це потрібно зробити 

таким чином, щоб не розкрити головної інтриги та й, щоб буктрейлер не 

видався нецікавим. 

Для цього варто, переглянути відео авторів, чиї буктрейлери можна 

назвати хорошими і вартими уваги, і в цей момент не зважати на візуалізацію, а 

приділити увагу саме тексту вслухатись в нього, не в інтонацію диктора, а у 

зміст. 

Підходячи до цього процесу я перечитала свою книгу ще раз та виділила 

із неї моменти, які перегукуються із анотацією, проте розповідають історію 

словами персонажів із книги. Зробила текст таким, щоб він зацікавив глядачів 

та у них виникло бажання прочитати книжку та дізнатись, які ж події 

відбуваються у ній. 

Другий етап - графічна частина 

Це один із найважливіших етапів, адже саме картинка, найчастіше 

привертає увагу користувачів Інтернету. Це може бути гарно ілюстрований 

малюнок за допомогою спеціальних графічних редакторів, або ж міні фільм на 

якому не обов’язково повинні присутні бути люди, це може бути відео природи, 

все залежить від тематики книги до якої буде розроблятися буктрейлер. 

Щодо міні фільмів, тут варто відзначити, що політ фантазії безмежний, 

адже це можна знімати як і повністю аматорське відео, так і зробити це більш 

професійно залучивши до цього процесу професійних акторів та спеціальну 

знімальну групу. 

Якщо ж ілюструвати буктрейлер малюнками, а саме зображеннями, що 

створені у таких спеціальних графічних редакторах як: Adobe Photoshop, Adobe 

Illustrator або ж CarеlDRAW. 
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Це може бути доволі клопітлива, робота, адже не кожен має талант 

художника, та все ж отримати бажаний результат можливо. Я працювала у 

трьох графічних редакторах, для того, щоб малюнки мали саме такий вигляд, як 

я уявляла у своїй фантазії. Доволі цікавий процес, але для нього мені 

знадобились мої знання та вміння роботи у вище згаданих програмах (Рис. 8). 

 

Рис. 8. Приклад створення малюнків до буктрейлера 

Джерело: розроблено автором 

Реалізація буктрейлера на книгу «Рожеві окуляри» буде створено з 

урахування шаблону «План розробки бук трейлера», зокрема, з таким критерієм 

як рухомі ілюстрації. 

Третій етап - звукова частина 

Доволі складний етап, але не менш важливий ніж графічна частина. 

Записати якісний звук доволі складно, але це можна зробити і в домашніх 

умовах, головне знайти правильний час і тишу. Для цього можна навіть 

використати мікрофон свого ноутбуку, або ж диктофон свого телефону (Рис.9). 

Всім добре відомий факт, що музика завжди підсилює емоції, цей трюк 

частенько використовують в кіно, для посилення жаху чи смутку найчастіше. 

Звукове сприйняття, додає нових барв, завдяки ньому ви можете підсилити 
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акценти. Підібрати правильну мелодію, це один з ключових факторів, який 

допоможе буктрейлеру бути успішними. 

 

Рис. 9. Приклад запису звуку 

Джерело: розроблено автором 

 
 

Проте, до цієї справи потрібно підходити дуже обачливо, а головне 

легально. Якщо ж говорити про озвучення трейлера, а саме роль диктора у ній, 

тут варто перш за все звернути на те чи ви хочете, щоб у вашому буктрейлері 

звучав чоловічий чи все ж жіночий голос. Оскільки в мої книзі розповідаються 

події про життя дівчинки підлітка доречно, щоб у буктрейлері вони були 

озвученні жіночим голосом. 

Хоч я і не мала дикторського досвіду, проте я розуміла якою інтонацією 

мають звучати ті чи інші слова. Варто записувати певний уривок декілька разів 

підряд, і переслуховувати свою інтонацію, для того, щоб згодом обрати 

найкращий варіант. 

Четвертий етап – монтаж 

Цей етап суто технічний для нього і справді потрібні навички у 

монтуванні відео. Творчості у ньому надзвичайно мало, це більш механічний 

процес. Вся суть якого полягає у тому, щоб викласти всі картинки, або ж 
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шматки відео у рядок так, щоб вони стали живими і утворили суцільну 

«картину». Кожна мелодія потрапляє на своє місце у правильному порядку. 

Уривки запису голосу, починають ставати на своє місце. 

Варто ще звернути увагу на початок вашого відео, зробити так, щоб там 

була обкладинка. Про кінець також варто не забувати, обов’язково треба 

вказати, хто працював над цим процесом і чий і який твір висвітлено у трейлері. 

Не мало важливу роль у цьому процесі відіграють переходи та відео ефекти, які 

також допомагають картинці ставати більш живою. Не варто їх робити занадто 

разючими, адже це не приємно для сприйняття ока. Найкращий варіант це 

зробити так, щоб вони були присутні, але глядач їх не помічав 

(рис.10). 
 

 

Рис. 10. Процес монтування буктрейлера 

Джерело: розроблено автором 

 

 

3.3. Аналіз отриманих результатів 

Створено  буктрейлер  та розміщений на популярному відеохостингу 

YouTube за лінком https://www.youtube.com/watch?v=jQkD066xucU&t=2s. Такі 

http://www.youtube.com/watch?v=jQkD066xucU&amp;t=2s
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показники як активність у 24 вподобання та 145 переглядів свідчить про 

відмінну взаємодію з читачами (рис. 11). 

 

Рис. 11. Відображення сторінки на YouTube буктрейлера з кількістю вподобань 

та перегляду користувачами 

Джерело: розроблено автором 

Також написані коментарі під відео свідчить, що відеохостинг може 

служити як книгою відгуків так і формою для зворотного зв’язку між автором 

та користувачами. 

Для можливості впливати на залученість цільової аудиторії та 

покращувати стратегію промоції книги було також створено опитувальник за 

допомогою інтерактивної форми анкетування (рис. 12): 

https://docs.google.com/forms/d/1Y8Z9BnWqaFP04mR1LwRvxW0qFj3iapN 

H21DYw6Hn2ws/viewform?edit_requested=true (Додаток Д). 
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Рис.12. Вигляд розробленої інтерактивної форми анкетування 

Джерело: розроблено автором 

Згідно зі статистики, що нам відображає у сервісі Google Forms 

опитування пройшло 80 респондентів. На перше та друге питання «Чи з'явилася 

у Вас зацікавленість прочитати книгу «Рожеві окуляри», на яку був 

представлений буктрейлер?» та «Чи вважаєте Ви використання буктрейлерів на 

бібліотечних Інтернет-русурсах способом розкриття творчих можливостей 

молодих письменників?» з відповіддю «так» відповіли 100%. Наступні 

результати опитування свідчать, що на запитання чи погоджуються респоденти 

з думкою про те, що використання буктрейлерів на Інтернет-русурсах 



29  

бібліотеки сприяє формуванню інформаційної культури підлітків –21,4% не 

погодилися, а 78,6% – опитуваних сказали, що «так». У четвертому запитані 

«Що спонукає Вас прочитати книгу» думки респондентів розмістилися таким 

чином, найбільше отримали відсотки це «анотація» та «буктрейлер» – 42,9%, на 

другій позиції розмістилися відповіді як «відгук», «презентація книги автором» 

– 35,7 та найменшу кількість отримала відповідь за опитуванням «рекомендація 

друзів» лише 21,4%.  Таким  чином,  як  показує  нам  статистика  сервісу 

Google Forms опитування пройшли 78,6% – чоловіків та 21,4% – жінок. Вік 

опитування градуює в таких межах як 17 років – 42,9%, 18 років – 21,4%, 32 

років – 7,1%, 20 років – 7,1% та 15 років – 21,5%. (Додаток Е). 
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ВИСНОВКИ 

У результаті наукового дослідження досягнуто мету та вирішено всі 

поставлені завдання, що дали підстави зробити такі висновки: опрацьовано та 

проаналізовано джерела, які присвячені питанню функціонування буктрейлерів 

у структурі соціальних комунікацій. З’ясовано, що під час аналізу наукових, 

навчально-методичних та Інтернет-джерел науковці розглядають буктрейлер як 

мультимедійний формат промоції книги крізь призму дослідження певних тем. 

На основі такого аналізу нами було запропоновано поділити наукові напрями з 

вивчення буктрейлерів на 4 групи. 

Для підтвердження актуальності вибраної теми та визначення тенденції 

популярності пошуку в мережі Інтернет нами проведено аналіз пошукових 

запитів з використанням сервісу Google Trends. На основі наукового 

дослідження вперше розроблено за допомогою засобів структурного 

моделювання DFD процесу створення мультимедійного формату промоції 

книги у виставковій діяльності автора. Дана модель дозволить на стадії 

функціонального моделювання визначити базові вимоги до створення 

мультимедійного формату та відобразить, яким чином відбувається обмін 

інформацією як у середині мультимедійного ресурсу, який проектується, так і 

ресурсу в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем.Під час вивчення 

стану досліджувальної теми створено шаблон «План розробки буктрейлера» 

для автоматизації та полегшення процесу створення мультимедійного формату 

промоції книги. На основі розроблення шаблону реалізовано буктрейлер на 

книгу юної письменниці «Рожеві окуляри». Середовищем для промоції книги 

став відеохостинг YouTube. Взаємодію між читачами свідчать показники 

активності як кількість вподобань та перегляди. Також ще одним показником 

зацікавленості до медіаресурсу є коментарі, що є певною формою зворотного 

зв’язку. Так само, для можливості впливати на збільшення цільової аудиторії та 

покращувати стратегію промоції книги було створено опитувальник за 

допомогою інтерактивної форми анкетування. 
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АНОТАЦІЯ 

 
Незважаючи на розвиток аудіокниг та електронних книг як і раніше 

користуються великою популярністю твори письменників на паперовому носії. 

Однак в глобалізованому світі, який все більше керується засобами масової 

інформації та інформаційними технологіями, письменникам і видавцям стає все 

важче популяризувати свої книги. Однак, порівняно недавно в Україні почали 

з’являтися закордонні тенденції популяризації книги у сучасні рекламній формі 

як буктрейлер. 

Враховуючи вище згадане актуальність теми полягає в тому, що 

важливим аспектом для кожного письменника, що починають свою творчу 

діяльність є налагодження ефективного комунікаційного процесу між цільовою 

аудиторією та спонукання зацікавленості до своєї опублікованої творчості. 

Таким чином, враховуючи особливості сприйняття інформації молодим 

поколінням, презентації літературних творів через мультимедійний формат є 

одним із ефективніших способів формування читацького інтересу та 

популяризації. 

Метою дослідження є розроблення мультимедійного формату промоції 

книги у вигляді буктрейлера для популяризації творчості автора у його 

виставковій діяльності враховуючи сучасні тенденції використання соціально- 

комунікаційних технологій у суспільстві. 

Для досягнення мети необхідно вирішити такі завдання: 

 здійснити аналітичний огляд наукових та навчально-методичних 

джерел; 

 окреслити методологічні засади дослідження; 

 розробити за допомогою засобів структурного моделювання DFD 

процесу створення мультимедійного формату промоції книги; 

 створити шаблон «План розробки буктрейлера» для реалізації 

промоції книги; 
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 розробити буктрейлер для письменника, що починає свою творчу 

діяльність; 

 провести промоцію книги та здійснити аналіз популярності і 

доступності викладеного матеріалу. 

Методологія дослідження здійснена за допомогою методу 

функціонального моделювання, а саме використання діаграми потоків даних 

DFD для розробки мультимедійного формату промоції книги у виставковій 

діяльності автора. Даний метод візуалізує як кожний процес перетворює свої 

вхідні дані у вихідні, а також виявляє взаємозв’язок між цими процесами. 

Таким чином, даний метод дозволить детально вивчити і проаналізувати 

особливості створення мультимедійного формату промоції книги у виставковій 

діяльності автора. Соціологічний метод, а саме опитування за допомогою 

інтерактивної форми анкетування, який дозволить виявити рівень 

зацікавленості у функціонуванні буктрейлерів у виставковій діяльності автора 

та використання бібліотечних Інтернет-русурсів як можливості популяризації в 

розкритті творчих можливостей молодих письменників. Статистичний метод 

– для з’ясування рівня популярності пошуку «буктрейлера» серед користувачів 

мережі Інтернет, який застосовується за допомогою аналітичного 

інструментарію збору статистики Google Trends. Метод історично- 

джерелознавчого пошуку, який дозволить визначити стан досліджуваної 

наукової проблеми та простеження історичного формування та розвитку 

буктрейлерів у хронологічній послідовності на теренах України. Для 

упорядкування за певними критеріями та створення буктрейлерів 

використовувалися системно-типологічний та класифікаційний методи. А 

також для узагальнення та формулювання висновків застосовувалися методи 

аналізу та синтезу 

У наукові роботі проведено аналіз та визначено тенденції популярності 

пошуку буктрейлера в мережі Інтернет. Вперше розроблено за допомогою 

засобів структурного моделювання DFD процесу створення мультимедійного 

формату промоції книги у виставковій діяльності автора. Дана модель 
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дозволить на стадії функціонального моделювання визначити базові вимоги до 

створення мультимедійного формату та відобразить, яким чином відбувається 

обмін інформацією як у середині мультимедійного ресурсу, який проектується, 

так і ресурсу в цілому із зовнішнім інформаційним середовищем. Створено 

шаблон «План розробки буктрейлера» у якому містяться певні критерії, за 

допомогою яких створюється буктрейлер. Розроблено буктрейлер на книгу 

Олени Радковець «Рожеві окуляри». Проведено промоцію книги та здійснено 

аналітичне дослідження ефективності реалізованої рекламної кампанії та 

залучення цільової аудиторії. 
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Замальовка буктрейлера 
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Додаток Д 

 

БУКТРЕЙЛЕР ЯК МУЛЬТИМЕДІЙНА ПРЕЗЕНТАЦІЯ КНИГИ У 

ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ АВТОРА 

 

Раді Вас бачити тут, на інтерактивній формі анкетування. Просимо Вас 

взяти участь в опитувані перегляду буктрейлера на книгу Олени Радковець 

«Рожеві окуляри». Ваша думка важлива для виконання мого проекту. Дайте, 

будь ласка, відповідь на запропоновані питання! Дякую! 

 
1. Чи з'явилася у Вас зацікавленість прочитати книгу «Рожеві 

окуляри», на яку був представлений буктрейлер? 

Так 

Ні 

 
2. Чи вважаєте Ви використання буктрейлерів на бібліотечних 

Інтернет-русурсах способом розкриття творчих можливостей молодих 

письменників? 

Так 

Ні 

Інше: 

 
3. Ви погоджуєтеся з думкою, що використання буктрейлерів на 

Інтернет-русурсах бібліотеки сприяє формуванню інформаційної культури 

підлітків? 

Так 

Ні 

Інше 
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4. Що спонукає Вас прочитати книгу? 

Анотація 

Відгук 

Буктрейлер 

Рекомендація друзів 

Презентація книги автором 

Інше 

 
5. Вкажіть, будь ласка, інформацію про себе: - стать: 

Жінка 

Чоловік 

6. Вкажіть, будь ласка, інформацію про себе: - вік: 
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Наукова робота: 

«Е-УРЯДУВАННЯ: МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВА 

РЕАЛІЗАЦІЇ ЕЛЕКТРОННИХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ» 
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ВСТУП 

 

Тема наукової роботи є досить-таки актуальною, оскільки електронне 

урядування (далі – е-урядування) динамічно впроваджується і розвивається на 

міжнародному, національному, регіональному і місцевому рівнях. Існує чимало 

досліджень про стан впровадження електронних послуг у системі е-урядування 

на різних рівнях державної влади. 

Дослідженню загальної теорії та інструментів електронних послуг 

відводилось чільне місце в багатьох працях учених, зокрема Ю. Машкаров 

аналізує  рівень  готовності  країн   до   впровадження   електронних   послуг,  О. 

Шевченко розглядає питання запровадження нововведень у торговельній галузі 

України (широкий  спектр  засобів  документаційного  вдосконалення), Н. 

Артамонова досліджує розвиток системи інформаційного забезпечення 

інноваційної діяльності в медичній галузі. Чимало є наукових робіт, 

присвячених темі впровадження е-урядування в Україні, таких вітчизняних 

науковців   і   практиків:   А. Семенченко,    К. Вознюк,    Н. Драгомирецька,    О. 

Загаєцька, О. Загвойська, В. Клюцевський, К. Линьов, І. Лопушинський, М. 

Міхальова,      Я. Олійник,      Н. Павлютенко,      М. Пасічник,       А. Семенов, К. 

Синицький, О. Дубас, П. Клімушин, А. Серенок, С. Дзюба, С. Данилевич та ін. 

Незважаючи на значну кількість наукових досліджень е-урядування, 

питанню зарубіжного досвіду електронних послуг та перспективність їх 

використання в Україні приділено недостатньо уваги, що, у свою чергу, 

потребує подальшого вивчення. 

Україна у своєму розвитку обрала шлях створення «електронної  держави» 

через запровадження е-урядування, що дозволяє досягти рівноваги інтересів 

органів влади і громадян. Надання населенню послуг в електронній формі 

означає підвищення рівня готовності до реформування послуг. Однак якість 

таких послуг залишається низькою. Існує чимало чинників, які ускладнюють 

повноцінне використання електронних послуг. У процесі 
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запровадження таких послуг важливо враховувати потреби різних 

цільових груп споживачів, зокрема їх можливості, оскільки т.зв. нововведення 

створюють окремим громадянам чимало бар’єрів. По-перше, це зумовлено тим, 

що людям похилого віку важче, ніж молоді, пристосуватися до змін; по-друге, 

особам з інвалідністю треба забезпечити рівні права доступу до електронних 

послуг, що не завжди можна реалізувати на практиці. 

Відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю, Україна, як 

держава-учасниця, також розробляє заходи для забезпечення таким особам 

доступу до інформаційних, комунікаційних та інших служб. 

Відомо, що в сучасному інформаційному суспільстві одним із важливих 

пріоритетів України залишається намір сформувати суспільство, де кожен 

громадянин держави міг би користуватися електронними послугами. 

Використання інформаційних технологій значно підвищуватиме якість послуг. 

Запровадження електронних послуг державними органами є однією з передумов 

наближення влади до громадян, що дозволяє задовольняти потреби і захищати 

права громадян. Можливість використання новітніх технологій, реалізація 

перспективних послуг у сфері е-урядування в Україні дасть змогу досягти якісно 

нового рівня управління державою, що базується на принципах ефективності, 

прозорості, доступності, підзвітності; сприятиме покращенню якості надання 

публічних послуг фізичним та юридичним особам відповідно до європейських 

вимог. 
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РОЗДІЛ 1 

ЕЛЕКТРОННЕ УРЯДУВАННЯ: ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ 

 
 

1.1 Сутність електронного урядування 

 
 

Сучасне суспільство досягло такого рівня розвитку, коли обсяги 

інформації, рівень її структурованості та складності визначають розвиток країн і 

сфер людської діяльності. Передовими у наш час є індустріальні країни, 

громадяни яких отримують вільний доступ до інформації та більш відкриті 

стосунки з їхніми урядами в електронному форматі. 

Електронне урядування – це форма організації державного управління, за 

якої відбувається активна взаємодія органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, з суспільством, людиною, бізнесом за допомогою 

інформаційно-комунікативних технологій [8]. 

Впровадження нових електронних послуг державними органами у 

взаємозв’язку «уряд до громадян» та «уряд до бізнесу» є важливою 

передумовою наближення влади до пересічного громадянина, задоволення його 

потреб, захисту прав та свобод. 

Електронні державні послуги – це державні послуги, які надаються в 

електронному вигляді органами державної влади та органами місцевого 

самоврядування людині та громадянину, фізичним та юридичним особам [8]. 

Сьогодні одним із пріоритетів України є прагнення побудувати 

орієнтоване на інтереси людей, відкрите для всіх і спрямоване на розвиток 

інформаційне суспільство, в якому кожен міг би створювати й накопичувати 

інформацію та знання, мати до них вільний доступ, користуватися й 

обмінюватися ними з тим, щоб надати можливість кожній людині повною мірою 

реалізувати свій потенціал, сприяючи суспільному й особистому розвиткові та 

підвищуючи якість життя. 

Отже, залучення громадян до взаємодії з органами державної влади за 

допомогою інформаційних технологій дозволить розвивати ефективну систему 
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державного управління, у якій кожний

 громадянин матиме можливість отримати доступ до необхідної 

інформації і державних послуг. 

 
1.2 Етапи розвитку електронного урядування в Україні 

 
 

Розвиток законодавства у сфері е-урядування протягом незалежності 

України можна умовно поділити на три етапи [2, с. 25-26]: 

Перший етап – 1994-2006 роки. Прийнято Закони України: «Про захист 

персональних даних» (1994 р.); «Про захист інформаційно-комунікаційних 

систем» (1994 р.); «Про національну програму інформатизації» (1998 р.); «Про 

електронні документи та електронний документообіг» (2003 р.); «Про 

електронно-цифровий підпис» (2003 р.). 

Другий етап – 2007-2014 роки. У цей період було прийнято Закони 

України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 

2007-2015 роки» (2007 р.); створено Державний комітет інформатизації з метою 

реалізації завдань побудови інформаційного суспільства та впровадження 

електронного урядування (2008 р.); створено державне агентство з питань науки, 

інновацій та інформатизації України (2010 р.); прийнято розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції електронного урядування 

в Україні» (2010 р.); прийнято два Закони України: «Про інформацію» і «Доступ 

до публічної інформації» (2011 р.); ухвалено постанову Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку ведення Єдинoгo дeржaвнoгo пoртaлу 

aдмiнiстрaтивних пocлуг» (2013 р.); прийнято ЗУ «Про адміністративні послуги» 

(2013 р.); створено Державне агенство з питань електронного урядування 

України (2014 р.); затверджено Положення про Державне агенство з питань 

електрнного урядування України (2014 р.). 

Третій етап – з 2015 р. і дотепер. Видано Указ Президента «Про 

Стратегію сталого розвитку Україна – 2020» (2015р.), а також затверджено 

регіональних програм інформатизації в усіх областях України (2015р.). 
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Важливим етапом розвитку е-урядування є ухвалення «Концепції розвитку 

електронного урядування в Україні» від 20 вересня 2017 р. № 649. У документі 

зазначається, що основними проблемами в розвитку цієї галузі є: 

– недостатній рівень єдиної координації, контролю та взаємодії 

замовників завдань і проектів у сфері інформатизації та розвитку е-урядування; 

– низька якість, ефективність та результативність реалізації проектів і 

завдань у зазначеній сфері; 

– несформованість та недосконалість нормативно-правової бази, що 

регулює сферу розвитку е-урядування; 

– низька якість управління розробленням, впровадженням, 

підтримкою функціонуванням та розвитком інформаційно-телекомунікаційних 

систем; 

– несформованість базової інформаційно-телекомунікаційної 

інфраструктури електронного урядування як техніко-технологічної основи для 

реалізації всіх проектів і завдань у зазначеній сфері; 

– відсутність автоматизованого обміну даними та 

інтероперабельності між інформаційно-телекомунікаційними системами 

органів влади; 

– недостатній рівень інформаційної безпеки та захисту інформації в 

інформаційно-телекомунікаційних системах органів влади; 

– низькі темпи запровадження електронних форм взаємодії між 

органами влади і фізичними та юридичними особами, зокрема надання 

електронних послуг та доступу до відкритих даних; 

– неврегульованість питання електронної ідентифікації та 

автентифікації фізичних та юридичних осіб під час взаємодії з органами влади; 

– низькі темпи розвитку внутрішніх систем електронного 

документообігу та сучасних інформаційно-аналітичних інструментів підтримки 

прийняття управлінських рішень; 

– цифрова нерівність у використанні інформаційно-комунікаційних 

технологій між органами влади на центральному та місцевому рівні; 
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– недостатній рівень участі громадян та  контролю  у  зазначеній 

сфері [18]. 

Усі ці проблеми впливають на показники досліджень ООН. Так, згідно з 

останніми даними United Nations Е-government Survey 2018 щодо розвитку 

електронного урядування (E-Government Development Index) Україна посіла 82 

місце серед 193 країн, втративши 20 позицій за останні 2 роки та 37 позицій за 

останні чотирнадцять років (Додаток А). 

 
Висновки до розділу 

 
 

Таким чином, сутність е-урядування полягає у тому, що завдяки системі 

електронних комунікацій до процесу взаємодії з державою залучені всі 

громадяни країни, а сам процес перетворюється у двосторонній діалог між 

державою та її громадянами. Зазначимо, що для України, яка намагається 

адаптуватися до стандартів Європейських країн, дуже важливим є застосування 

новітніх електронних інформаційно-комунікаційних технологій, за допомогою 

яких взаємодія органів державної влади з громадянами стане більш ефективною 

у порівнянні з традиційною взаємодією. 

Розвиток е-урядування включає кілька етапів, де кожен наступний етап 

передбачає розвиток і збільшення кількості засобів взаємодії громадян та 

держави. Однак у сфері надання електронних послуг існує чимало проблем, від 

вирішення яких залежить рівень забезпечення таких відносин. У свою чергу це 

також впливатиме на показники міжнародних рейтингів України. 
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РОЗДІЛ 2 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ІННОВАЦІЙНИХ 

ПРОЄКТІВ У СФЕРІ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ 

 
Для того, щоб зрозуміти причини відставання України від інших держав у 

рейтингу Е-government Survey, слід звернути увагу на досвід інших країн у 

впровадженні інноваційних проєктів у сфері е-урядування. Реалізація таких 

програм дозволить Україні зміцнити свої позиції в міжнародних рейтингах. 

Розглянемо окремі проєкти, які в Україні ще не реалізовані або лише планують 

впроваджувати їх, а закордоном наведені проєкти вже повноцінно 

функціонують. 

 
2.1 Новітні проєкти у сфері електронної медицини 

 
 

Електронна медицина – діяльність з використанням електронних 

інформаційних ресурсів у сфері охорони здоров’я та забезпечення  оперативного 

доступу медичних працівників та пацієнтів до них [19]. 

Електронна медицина (далі – е-медицина) є відносно новим поняттям для 

України. Важливою складовою реформування медичної галузі в Україні є 

створення єдиної (інтегрованої) інформаційно-аналітичної системи обліку стану 

здоров’я громадян на основі електронної ідентифікації пацієнтів у закладах 

охорони здоров’я, збору даних профілактичних обстежень з метою подальшого 

використання в аналітичних, експертних та  статистичних  системах [28]. 

Впровадження е-медицини спрямоване на забезпечення взаємодії між 

пацієнтами, медичними працівниками та установами за допомогою 

інформаційно-комунікаційних технологій. 

Основними напрямами діяльності в галузі розвитку е-медицини є: 

впровадження автоматизованих інформаційних галузевих систем, які, зокрема, 

дають змогу перейти до ведення медичної документації в електронному 
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вигляді; розвиток телемедицини; удосконалення розвитку системи 

моніторингу стану здоров’я населення; створення та впровадження нових 

комп’ютерних технологій профілактики захворювань, діагностики, забезпечення 

лікувальних процесів; створення загальнодоступних електронних медичних 

ресурсів; розробка методів самодіагностики та побудови власної парадигми 

здоров’я методами е-медицини [19]. 

В Україні реалізується система eHealth, яка допомагає пацієнтам 

отримувати, а лікарям надавати якісні медичні послуги. Планується, що 

спочатку вона охопить первинну ланку медицини – сімейних лікарів, терапевтів 

та педіатрів, а потім у майбутньому система eHealth надасть можливість 

кожному швидко отримати свою медичну інформацію в електронному вигляді. 

Лікарі виписуватимуть електронні рецепти. Система міститиме всю медичну 

історію пацієнта, і вона буде доступна як пацієнту, так і його лікарям [22]. 

В Україні лише започатковується впровадження е-медицини, а закордоном 

електронна система охорони здоров’я в багатьох країнах почала розвиватися 10-

15 років тому. Єдиного світового досвіду  створення електронної медицини поки 

немає. Е-health впроваджено не тільки, наприклад, у США, Великій Британії, 

Німеччині, але й у пострадянських країнах – Латвії та Естонії. 

Естонія ввела в дію електронні медичні картки (ЕМК) ще в 2008 році. 

Вона стала першою державою у світі, де на національному рівні була повністю 

впроваджена система ЕМК із записами повної історії хвороб пацієнта. У 2009 р. 

Естонія впровадила механізм обміну медичною інформацією для завантаження 

всієї медичної документації в цю систему. Використання e-health також 

підтримується законодавством: в Естонії прийнято закон про інформаційну 

систему охорони здоров’я (ухвалений у 2007 році) і постанову уряду про обмін 

інформацією охорони здоров’я (2008 р.). Наразі система містить медичну 

документацію близько 1,35 млн. осіб (98 % населення), а електронні рецепти 

складають близько 98 % від усіх лікарських призначень. Кожен пацієнт може 

побачити свою електронну медкартку, увійшовши в систему Minu e-tervis 
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(«Моє електронне здоров’я») за допомогою електронного посвідчення 

особи або пароля до абонемента мобільного телефона. Система щоразу фіксує, 

коли хтось із медпрацівників знайомиться з даними тієї чи іншої медкартки. 

Тобто кожен може бачити, хто цікавиться його станом здоров’я, і запитати, з 

якою метою був здійснений доступ. Крім того, естонська система надає 

можливість зробити запис на прийом до лікаря і здійснити профілактичне 

обстеження, отримати нагадування про майбутній візит і час прийому. Система 

також надає пацієнтам певні послуги, наприклад, електронні рецепти, 

телеконсультації, карту імунізації, навіть віртуальний медогляд і «електронну  

швидку  допомогу» [30]. 

Слід звернути увагу на проблему впровадження інноваційних технологій в 

е-медицині. Наприклад, якщо в інших сферах зі 100 розробок прикладного 

характеру доходять до кінцевого пункту 5-6 технологій, то в медицині цей 

показник є ще меншим, тому є необхідність створення ефективної системи 

інформаційного забезпечення перспективних технологій [20]. 

У США у 2012 році близько 72% лікарів, які працювали у стаціонарних 

закладах, використовували електронні медичні документи або електронні 

медичні карти (у 2009 році їх використовували 48% лікарів) [31]. 

У 2011 американські лікарі визначили переваги електронної медицини: 

 підвищення якості медичних послуг (74%); 

 можливість віддаленого доступу до медичної інформації 

(74%); 

 отримання попереджень про критичні значеннях результатів 

лабораторних досліджень (52%); 

 отримання попереджень про можливе помилкове 

призначення (43%); 

 нагадування про проведення профілактичних заходів 

(40%); 

 нагадування про те, що послуги треба надавати відповідно до 

прийнятих стандартів клінічної практики (38%); 
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 скорочення кількості лабораторних аналізів і тестів завдяки 

доступності даних раніше виконаних аналізів (30%); 

 підказки про те, які аналізи необхідно зробити (29%); 

 спрощення прямого взаємодії з пацієнтами (25%) 

[41]. В е-медицині є чимало проблем, а саме: 

 рівень забезпечення захисту інформації. Відомі випадки викрадення 

медичних даних стали результатом дій хакерів, що шукають доступ до 

персональних даних пацієнтів, які потім використовують у власних цілях; 

 проблеми, пов’язані з кіберзагрозами і захистом програмного 

забезпечення. У 2011 році була розкрита інформація про те, що програмне 

забезпечення, яке використовується лікарняною групою Lifespan, було 

пошкоджено. У результаті збою воно роздрукувало розпорядження про видачу 

пацієнтам таблеток короткого терміну дії з низьким вмістом активних речовин, 

у той час як вони повинні були отримувати більш сильні медичні препарати 

тривалої дії [37]. 

Досвід впровадження електронних медичних карт в інших країнах 

демонструє складність такого завдання. Навіть США за багато років не вдалося 

повністю перевести заклади охорони здоров’я на систему використання 

електронних документів. Слід звернути увагу на те, що у США ретельно 

вивчається досвід впровадження електронних медичних карт, відстежується 

ставлення до них медичних працівників; особлива увага приділяється поточним 

проблемам. 

Можна робити висновок, що такий досвід було б корисно використовувати 

в Україні для того, щоб мати можливість вчасно вносити зміни в хід реалізації 

державних програм у цій галузі. 
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2.2 Е-резидентство в Естонії і плани реалізації в Україні 

 
 

Для залучення нових коштів до державного бюджету і покращення бізнес-

клімату країни для іноземних інвесторів слід звернути увагу на програму 

електронного резидентства. 

Е-резидент – це особливий статус іноземного громадянина, що відкриває 

йому доступ до інформаційно-консультаційних сервісів, спрощує процедури 

отримання адміністративних послуг і укладання цивільно-правових угод, а 

також  надає  йому  можливість  дистанційно  засновувати  та   провадити  бізнес 

[25]. 

Естонія – перша держава у світі, яка запропонувала статус е-резидента 

громадянам інших держав. Е-резидентство пропонує громадянам іноземної 

держави захищений доступ до електронних послуг Естонії. За допомогою ID- 

карти е-резидента можна підписувати документи цифровим підписом і входити 

в усі портали й інформаційні системи, які визнають ID-карту Естонії . 

За допомогою Інтернету е-резидент може засновувати в Естонії 

комерційне об’єднання і брати активну участь в його управлінні, проживаючи 

при цьому в іншій державі. Е-резидентство також спрощує діловодство для 

підприємців, які вже інвестували в Естонію і створили підприємство. 

У підприємців, зареєстрованих за межами Європейського союзу, завдяки 

е-резидентству з’являється можливість заснувати в Естонії підприємство і таким 

чином організувати діловодство в Європейському союзі. Наприклад, 

підприємець, який має е-резидентство, може здійснювати в інтернет-банку 

угоди, подавати в електронній формі податкові декларації і використовувати в 

документах цифровий підпис. 

В Україні також існують плани щодо реалізації цього проєкту. Так, 

Міністерство цифрової трансформації провело ґрунтовний аналіз умов для 

ведення бізнесу в інших країнах світу. Попередньо первинною цільовою 

аудиторією українського е-резидентства у міністерстві визначили п’ять країн, 
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які є основними постачальниками IT-послуг на аутсорсі, а саме: Індія, 

Бангладеш, Пакистан, Китай, Філіппіни. 

У міністерстві зазначають, що Україна може запропонувати е-резидентам: 

– привабливі податки та уникнення подвійного оподаткування; 

– відсутність бюрократичної тяганини; 

– просту й зручну платформу для провадження бізнесу з доступом до усіх 

необхідних послуг та можливістю здійснення правочинів онлайн із 

застосуванням безпечного ключа електронного підпису, сертифікованого в 

Україні; 

– персональну консультаційну підтримку; 

– англомовний сервіс підтримки. 

Після реалізації проєкту Україна матиме наповнення державного бюджету 

за рахунок оподаткування е-резидентів і оплати послуги щодо надання статусу 

е-резидентства, а також можливість покращити національний імідж на 

міжнародному ринку. 

Для реалізації цієї програми Уряду потрібно ухвалити постанову «Про 

проведення експерименту із запровадження та реалізації в Україні електронного 

резидентства» [25]. 

 
2.3 Впровадження зарубіжного досвіду з розвитку електронної 

демократії в Україні 

 
Важливою складовою е-урядування є електронна демократія. 

Електронна демократія (далі – е-демократія) – це форма суспільних 

відносин, за якої громадяни та організації залучаються до державотворення та 

державного управління, а також до місцевого самоуправління шляхом широкого 

застосування інформаційно-комунікаційних технологій. Українське 

законодавство визначає е-демократію як форму суспільних відносин, за якої 

громадяни та інститути громадянського суспільства залучаються до 

державотворення та державного управління, до місцевого самоврядування 
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шляхом широкого застосування інформаційно-комунікаційних технологій 

в демократичних процесах [17]. 

Одним з інструментів е-демократії є електронне голосування. Українське 

законодавство визначає електронне голосування як голосування з будь-якого 

публічного питання, зокрема участь в опитуваннях, виборах, референдумах, що 

передбачає використання електронних засобів для ідентифікації та підрахунку 

голосів» [16]. 

В Україні на даний момент електронне голосування не використовується 

під час виборів, хоча існують плани з впровадження такої системи до 2024 року. 

Тому до реалізації цієї системи в Україні слід звернути увагу на досвід інших 

країн. 

Використання сучасних інформаційних технологій у сфері 

державотворення, зокрема систем дистанційних електронних виборів, є 

пріоритетом у провідних країнах світу. Завдяки таким системам можна знизити 

тиск на виборця і підвищити достовірність виборів, уникнути модифікації 

бюлетенів з позначками вибору та результатів підрахунку голосів. 

Водночас існує проблема вразливості наявних електронних систем до 

кібератак. Можливість застосування методів злому та модифікації в таких 

системах складається з кількох факторів. Виборчий процес, насамперед, повинен 

гарантувати таємницю голосування з дотриманням принципу однозначної 

аутентифікації уповноважених виборців. По-друге, програмне забезпечення має 

створюватись якомога простішими і доступнішими засобами для проведення 

відкритої експертизи та отримання довіри суспільства, що знижує його 

захищеність від зовнішнього втручання. По-третє, серверне обладнання повинно 

мати відкритий доступ для зовнішніх користувачів і, разом з тим, бути 

максимально захищеним від атак через Інтернет [21]. 

Необхідно зазначити, що у світі існують найрізноманітніші системи 

електронного голосування, які постійно випробовуються, змінюються, 

доповнюються та розвиваються. 
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Наприклад, е-волевиявлення може відбуватися як через глобальну  мережу 

Інтернет, так і безпосередньо на виборчих дільницях за допомогою спеціального 

обладнання. 

Кожна із систем має свої переваги та недоліки. Серед проблем, які 

виникали з захистом інформації, можна назвати декілька зафіксованих випадків: 

 18 травня 2003 року в Бельгії на виборах виникла проблема 

електронного голосування, коли один кандидат отримав 4096 додаткових 

голосів. Офіційне пояснення – спонтанне  створення  біта  в  пам’яті 

комп’ютера [32]; 

 2 березня 2004 року в Каліфорнії – неправильно налаштований 

сканер відміток пропустив 6692 порожніх бюлетенів під час президентських 

виборів [34]; 

 30 жовтня 2006 року в Нідерландах була відкликана ліцензія на 

1187 пристроїв через те, що вони дозволяли підслуховувати за процесом 

голосування з відстані до 40 метрів [42]; 

 30 жовтня 2006 року на виборах у Майямі через неправильне 

калібрування сенсорного екрана три голоси були враховані як голоси за 

демократів, хоча відображалися як голоси за республіканців. 

Деякі країни застосовують змішані системи голосування, коли 

голосування відбувається частково класичним шляхом, а частково – за 

допомогою новітніх інформаційних технологій, зокрема використання мережі 

Інтернет. До останніх можна віднести Францію, де інтернет-голосування 

застосовується для громадян, які перебувають за кордоном, а для того, аби 

віддати у такий спосіб свій голос, обов’язково потрібно з’явитися на виборчу 

дільницю. 

Цікавий досвід розвитку системи е-виборів у США, де впроваджувалися 

найрізноманітніші експерименти в даній царині – від використання сенсорних 

машин для голосування чи електронних засобів для сканування аж до 

застосування спеціальних оптичних комплексів. 
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Проте найцікавішим та одним із найбільш успішних справедливо вважати 

досвід Естонії, в основі системи електронного голосування якої лежить 

використання мережі Інтернет, а також спеціальної ідентифікаційної картки, яка 

посвідчує особу виборця [33]. 

Сама ідея проведення Інтернет-виборів в Естонії виникла на початку  2001 

року і швидко набула популярності серед громадян. Це підтверджують офіційні 

статистичні дані (Додаток Б). 

Реалізація проєкту припала на місцеві вибори в жовтні 2005 року, коли 

Естонія стала першою країною, яка легально провела голосування через 

Інтернет як один із засобів подачі голосів. Система витримала реальні 

випробування і була визнана успішною естонськими чиновниками [33]. 

Естонська система електронного голосування використовує естонську 

ідентифікаційну карту. Вона, насамперед, є обов’язковим державним 

документом, що посвідчує особу. Станом на березень 2007 року було видано 

понад 1,04 млн. карт (з чисельністю населення близько 1,32 млн осіб) [36]. 

Естонська ідентифікаційна картка містить вбудований електронний чип, 

який дозволяє користувачам підписувати електронні документи за допомогою 

електронного підпису. В  Україні  при  введені  ідентифікаційної  картки  у  2016 

році також планувалося використати цей досвід, але практична реалізація цієї 

ідеї була здійснена лише у 2020 році [15]. 

В Естонії голосування через Інтернет відбувається в період дострокового 

голосування (від шести до чотирьох днів до дня виборів). Виборцю дозволяється 

змінювати свій вибір декілька разів до завершення голосування. У день виборів 

змінити або анулювати відданий голос неможливо. 

Виділимо переваги електронної системи голосування: 

– високий рівень зручності для виборця, якому не обов’язково йти на 

дільницю, аби віддати свій голос; 

– чіткість і оперативність під час підрахунку голосів; 

– електронне голосування суттєво зменшить простір для використання 

технологій підкупу виборців чи фальсифікацій під час голосування; 
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– система електронного голосування вирішує проблему просторової 

прив’язки населення, що дасть змогу спростити організацію виборів 

закордоном і на тимчасово окупованих територіях; 

– з’являються нові можливості для формування більш точного реєстру 

виборців, проведення різноманітних наукових досліджень тощо [13]. 

Е-вибори мають недоліки: 

– для запровадження системи електронного голосування на виборах 

потрібна специфічна законодавча база, яка потребує багато часу для її розробки 

та впровадження; 

– великою проблемою залишається недостатній рівень доступу населення 

до мережі Інтернет. Адже про якісний Інтернет у віддалених українських селах, 

на жаль, і досі говорити не доводиться; 

– складність системи е-голосування для українців поважного віку через 

брак знань і навичок, необхідних для електронного волевиявлення; 

– існують ризики, пов’язані із залежністю виборів від електроенергії, 

наприклад, зимою під час опадів снігу бувають відключені від світу цілі 

населенні пункти; 

– електронне голосування, на жаль, не може забезпечити повної 

захищеності від фальсифікацій шляхом втручання у систему зацікавлених осіб; 

– залишається ризик витоку даних та порушення права на таємницю 

виборів; 

– при реалізації електронного голосування під великим питанням 

залишатиметься прозорість і надійність технологічних рішень, які будуть 

використовуватись, що породжуватиме недовіру до результатів голосування; 

– висока вартість впровадження електронних технологій у виборчий 

процес. 

Отже, електронне голосування привабливе, але існує чимало проблем, 

щодо запровадження такої системи голосування. По-перше, питання полягає в 

багатьох технічних моментах, навіть якщо дивитися крізь призму кібербезпеки. 

Без належного захисту системи електронне голосування буде під загрозою 
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зовнішнього втручання, що може суттєво спотворити результати виборів. 

Канали зв’язку повинні бути якісно захищеними. По-друге, зараз в Україні є 

чимало людей, які не вміють користуватися сучасними технологіями. 

Водночас не можна ігнорувати досвід іноземних країн, які запровадили 

систему електронного голосування. Обдумане запровадження такої системи, яка 

допоможе вирішенню проблем, хоча б частково, – це лише питання часу. 

 
2.4 Інноваційні послуги у транспортній системі 

 
 

У багатьох країнах у транспортній сфері зручною послугою для громадян 

є електронний квиток, що давно вже не якоюсь новизною, а зручним способом 

користування у транспорті. Електронний квиток – це спосіб безготівкового 

розрахунку за проїзд у громадському транспорті за допомогою спеціальної 

транспортної картки. Наприклад, у китайському місті Шеньчжень 

використовується система оплати проїзду за допомогою технології 

розпізнавання обличчя. Відтак пасажирам не потрібно показувати квиток або 

QR-код на телефоні, достатньо просканувати своє обличчя на планшеті, що 

розміщений на турнікеті. Після ідентифікації обличчя гроші будуть списуватися 

з прив’язаних рахунків. Технологія оплати проїзду через розпізнавання облич 

працює завдяки мережі 5G. Наразі система працює в тестовому режимі. Ця 

технологія має назву «Smile to Pay» (Додаток В), що означає «посміхнись, щоб 

оплатити». Вона працює за принципом сканування обличчя покупця. Для цього 

використовується 3D-камера і спеціальний алгоритм для перевірки особистості. 

Під час оплати клієнт має вказати номер телефону, прив’язаний до додатка 

розробників «Alipay», та посміхнутися перед самим сканером. Увесь процес не 

перевищуватиме декількох секунд [23]. 

Упровадження системи розпізнавання обличчя як оплата послуг 

громадського транспорту – це ще один крок Китаю до інтеграції технологій на 

основі штучного інтелекту в повсякденне життя найбільш населеної країни світу 

[44]. 



20 

20 
 

 

 

В Індії існують електронні квитки, що надсилають SMS-повідомленням з 

індійської залізниці, вони використовуються і вважаються дійсними поряд зі 

звичайними квитками [39]. 

Варто звернути увагу на польський досвід, де кожне місто впровадило 

однакові е-квитки та ціни для проїзду в міських автобусах, трамваях та 

тролейбусах (у Варшаві також у метро). Є квитки, вартість яких залежить від 

часу перебування у транспорті (наприклад, 20-, 40-, 75-хвилинні). Спеціальний 

апарат одразу ж «вибиває» на них дату та час початку перебування у  транспорті 

[5]. 

У Німеччині, як і в Польщі, планують ввести єдиний електронний квиток, 

який об’єднає системи громадського транспорту майже по всій країні під однією 

картою. Мета полягає в тому, щоб зробити громадський транспорт більш легким 

і привабливим, обслуговуючи клієнтів близько 370 транзитних компаній і 

приблизно 75 відсотків населення. Пасажири зможуть використовувати одну і ту 

ж картку або додаток для мобільного телефону без необхідності купувати новий 

квиток в кожному місті, в який вони їдуть, і без необхідності викопувати 

дрібниці для подачі в квитковий автомат [35]. 

За оцінками Міжнародної асоціації повітряного транспорту у грудні 2007 

року 92% всіх випущених авіаквитків були електронними [40]. 

Запровадження е-квитків допоможе уникнути проблеми передачі готівки у 

салоні транспортного засобу, а головне – е-квиток звільняє транспорт від 

«чорної готівки» і дозволяє чітко обліковувати пасажирів та пільговиків. 

Такі дані допомагають краще планувати маршрути та необхідну кількість 

транспорту у той чи інший час. 

Експерти Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) підготували 

рекомендації щодо запровадження е-квитка з урахуванням кращих світових 

практик, зокрема використання безконтактних карток для оплати проїзду, 

використання банківських карток, прискорення швидкості транзакцій, 

впровадження гнучкої політики оплати та перегляд системи тарифікації 
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проїзду. Експерти сформували загальні основи запровадження 

електронного квитка як на муніципальному, так і на національному рівнях. 

В Україні також ведуться пошуки механізмів реформування транспортної 

сфери, планується використання новітніх технологій е-послуг. Користування 

електронними квитками громадянами України перебуває на різних стадіях. 

Наприклад, е-квитком активно користуються в Києві, менше – у Житомирі, 

Дніпрі, Харкові, Тернополі, Луцьку. До змін готуються у Вінниці, Одесі, 

Чернівцях та Ужгороді [29]. Наприклад, у Києві такою карткою є Kyiv Smart 

Card або муніципальна «Картка киянина». Купити і поповнити е-квиток в 

столиці України можна на станціях київського метро; у точках «Т кіоск»; через 

мобільний додаток Kyiv Smart City; в Особистому кабінеті киянина; у 

терміналах самообслуговування Ibox, EasyPay, 2click; у KyivPayBot у Телеграм і 

Facebook; у KyivMetroBot у Телеграм і Facebook. 

Найближчим часом поповнити е-квиток в Києві можна буде за 

допомогою мобільних додатків Приват 24, Ощад 24/7, а також у терміналах 

самообслуговування КП ГІОЦ, ПриватБанку, Ощадбанку та на порталі EasyPay. 

Альтернативою е-квитка може бути й одноразовий квиток з QR-кодом, єдиний 

для всіх видів транспорту. QR-код – це тип штрих-кода, який може 

розпізнаватися камерою  телефона.  Їх можна  придбати у  боксах 

самообслуговування та касах метрополітену [4]. 

Щоб скористатися е-квитком, потрібно: 

 купити QR-квиток або транспортну картку, яку варто буде 

зареєструвати в кабінеті користувача. Це і є е-квиток, який надалі можна буде 

поповнювати за допомогою терміналів, інтернет-банкінгу або у спеціальних 

пунктах продажу. 

 активізувати е-квиток і сплатити за проїзд у транспорті за 

допомогою валідатора – спеціального пристрою для зчитування інформації, 

встановленого біля дверей чи в салоні громадського транспорту. За допомогою 

валідатора також ведеться облік коштів та поїздок. Схема користування 
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валідатором проста: щоб сплатити за проїзд, треба приставити платіжну 

картку на кілька секунд до відповідної ділянки під дисплеєм валідатора. 

Отже, користування е-квитками сприяє усуненню проблеми передачі 

готівки в салоні транспортного засобу. Водіям не потрібно відволікатись на 

пасажирів, слідкувати за «зайцями» чи рахувати подумки решту. Це дозволяє їм 

бути більш уважними на дорозі й звільнитись від зайвого навантаження, що, 

згідно із задумом розробників, повинно знизити ризик аварійних ситуацій та 

ДТП. 

Питання надання електронних послуг у транспорті є проблемним. По- 

перше, під час впровадження такої системи потрібно забезпечити максимальний 

захист даних, щоб унеможливити несанкціонований доступ до системи, по-друге 

не варто повністю відмовлятися від готівкової оплати за проїзд, адже під час 

технічних проблем з обладнанням це може стати причиною запізнення людей чи 

зупинки транспорту. 

Слід звернутися до такого поняття як «індекс готовності». Цей індекс 

дозволяє оцінити рівень підготовленості країни до реалізації послуг органів 

влади на основі інформаційно-комунікаційних технологій, проаналізувати 

перешкоди та зони відставання на шляху реалізації концепції електронного 

уряду. 

Індекс готовності є комплексним показником і базується на трьох 

компонентах: індекс web-послуг, індекс телекомунікаційної інфраструктури, 

індекс людського капіталу. 

Ці показники показують відставання України у сфері використання 

Інтернету для інформування суспільства та взаємодії з ним [9, с.10]. 

 
Висновки до розділу 

 
 

Упровадження електронних послуг – це складний організаційний, 

економічний, технологічний і соціальний процес, що вимагає значних 

фінансових витрат і адміністративних зусиль. Враховуючи високу вартість 
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реалізації електронних послуг, важливо правильно визначити стратегію 

розвитку в даній сфері. Для покращення рівня надання таких послуг пропонуємо 

використати дані індексу готовності для аналізу слабких місць у сфері 

впровадження електронних послуг в Україні. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій, активне використання 

електронних послуг сприятиме наближенню влади до громадян та підвищенню 

якості життя людей. Тому органам влади варто звертати увагу на досвід інших 

країн, що дозволить Україні не відставати від сучасних тенденцій у розвитку 

сфери транспорту. 

Питання електронних послуг є складним, йому треба приділити чимало 

уваги і прикласти зусиль для виконання складних завдань. Необхідно 

використовувати ефективні інструментарії задля інтересів громадян, адже 

далеко не всі з них, зокрема люди похилого віку, мають змогу користуватися 

електронними ресурсами (молодь легше пристосовується до інформаційних 

викликів часу ХХІ ст.). Відповідно до Конвенції про права осіб з інвалідністю 

треба вживати належних заходів для забезпечення таким особам нарівні з 

іншими доступу до інформаційно-комунікаційних ресурсів. 
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РОЗДІЛ 3 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО УРЯДУВАННЯ В 

УКРАЇНІ 

 
3.1 Створення Міністерства цифрової трансформації України 

 
 

Для вирішення проблеми недостатньої єдиної координації, контролю та 

взаємодії завдань і проектів у сфері інформатизації та розвитку електронного 

урядування необхідно було створити структуру, яка могла б координувати 

роботу різних міністерств у цьому напряму. Тому, у 2019 році було сформоване 

Міністерство цифрової трансформації України. Завдання, визначені в Положенні 

про Міністерство цифрової трансформації України[14]: 

– формування та реалізація державної політики у сфері цифровізації, 

цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та 

електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства; 

– формування та реалізація державної політики у сфері розвитку 

цифрових навичок та цифрових прав громадян; 

– формування та реалізація державної політики у сфері відкритих даних, 

розвитку національних електронних інформаційних ресурсів, розвитку 

інфраструктури широкого доступу до Інтернету та телекомунікацій, 

електронної комерції та бізнесу; 

– формування та реалізація державної політики у сфері надання 

електронних та адміністративних послуг; 

– формування та реалізація державної політики у сфері електронних 

довірчих послуг; 

– формування та реалізація державної політики у сфері розвитку ІТ- 

індустрії; 

– виконання функцій центрального засвідчувального органу шляхом 

забезпечення створення умов для функціонування суб’єктів правових відносин 

у сфері електронних довірчих послуг. 
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Завдання, передбачені планом роботи нового міністерства до 2024 року: 

перевести 100% усіх публічних послуг для громадян та бізнесу в онлайн; 

забезпечити 95% транспортної інфраструктури, населених пунктів доступом до 

високошвидкісного Інтернету; навчити 6 мільйонів українців цифровим 

навичкам; підвищити частку ІТ у ВВП країни до 10% [10]. 

Таким чином, створення нового органу влади сприяє розвитку 

електронного урядування. Український уряд покладає великі надії на успішне 

втілення в життя нових перспективних проектів. Уже сьогодні спостерігаються 

деякі позитивні зміни у сфері впровадження електронних послуг. Щоправда, до 

2024 року необхідно виконати величезну роботу. 

 
3.2 Модернізація галузі надання послуг 

 
 

Одним із важливих завдань уряду є робота з фізичними та юридичними 

особами країни. Тому питання про збільшення ефективності та якості надання 

послуг громадянам є першочерговим. Щоб покращити рівень взаємодії держави 

та громадян український уряд планує реалізувати програму «держава у 

смартфоні». Для реалізації цієї програми 6 лютого 2020 року Міністерством 

цифрової трансформації України було запущено додаток Дія. 

Дія – це онлайн-сервіс, що повинен стати універсальною точкою доступу 

громадян і бізнесу до всіх електронних державних послуг за єдиними 

стандартами. Мета проєкту – до кінця 2020 року отримати 10 мільйонів 

активних користувачів. 

На першому етапі додаток забезпечить доступ до водійських прав і 

техпаспорту в смартфоні. Скористатися додатком вже можуть 9 мільйонів 

українців. Серед інформації в мобільній версії є всі дані про автовласника, 

категорія водійських прав та до якого часу дійсне водійське посвідчення. 

Україна є «третьою країною в Європі, яка пішла на такі новації» [3]. 

Пізніше у додаток планують завантажити електронні версії паспорту та 

пенсійного посвідчення, а також автоцивілку. За словами міністра внутрішніх 
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справ Арсена Авакова, після реалізації електронного паспорта «ми будемо 

другими у світі, де запроваджено електронний паспорт» [7]. 

Електронний транспорт 

Міністерством створено сайт, на якому транспортні е-сервіси об’єднані в 

одну систему. За допомогою нового сайту можна отримати дозвіл онлайн на 

бронювання міжнародних перевезень і негабаритні перевезення. 

Також на сайті є можливість відстежувати зловмисників, які 

намагатимуться підробити дозволи на негабаритні перевезення; користуватися 

е-протоколом для обліку та опрацювання актів; стежити за прозорістю процесу 

видачі дозволів у трансляціях з Пунктів видачі дозволів; засвідчити право на 

здійснення вантажних перевезень за допомогою е-ТТН – єдиної електронної 

товарно-транспортної накладної. 

Електронна комерція 

Основою нової моделі сучасного бізнесу є електронна комерція, за 

допомогою інтернет-технологій оперативно відбувається продаж товарів. В 

електронній торгівлі укладаються угоди на постачання товарів, послуг, однак 

вони не потребують оформленням документів на паперових носіях, замість них 

– віртуальні угоди та використання електронного документообігу. 

Сьогодні електронний документ стає одним із важелів економіки і складовою 

зовнішнього документаційного середовища торговельної діяльності України. У 

цьому питанні державі потрібно регулярно вдосконалювати законодавчу базу, 

щоб відповідати новим викликам часу [27]. 

У банківській сфері можна виділити позитивний досвід інтернет-банкінгу 

Приват24. Ним користуються 6 мільйонів українців. За допомогою сервісу 

можна оплатити комунальні послуги, придбати квитки на автобус (поїзд чи 

літак), отримати цифровий підпис, перерахувати кошти і скористатися іншими 

послугами [11]. 

Також заслуговує на увагу український інтернет-банк Monobank. Він не 

має відділень, майже всі послуги надаються за допомогою мобільного додатку. 

Клієнтами можуть стати власники пристроїв Apple на iOS 10 і Android версії 
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4.4 , які досягли 16 річного віку та мають реєстраційний номер облікової 

картки платника податків. Відповіді на запитання клієнтів та технічна 

підтримка надаються у месенджерах (Viber, Facebook або Telegram) [38]. 

Електронна освіта 

Міністерство цифрової трансформації України працює над цифровізацією 

освіти. Цифровізація (з англ. digitalization) – це впровадження цифрових 

технологій в усі сфери життя. Це перехід діяльності з реального світу у світ 

віртуальний (онлайн) [24]. 

Зазначимо, що цифрова освіта є надзвичайно важливим питанням 

світового рівня, так як концепція цифрового суспільства знаходиться у центрі 

уваги багатьох урядів і держав. 

Сучасна система освіти України перебуває у стані реформування, під час 

якого потрібно здійснити заходи щодо стимулювання цифровізації навчального 

процесу: запровадити профільні предмети у школах та університетах, що 

сприятимуть розвитку сучасних цифрових професій; розповсюдити цифрові 

інструменти освіти: електронні щоденники, журнали та документообіг; 

використовувати для навчання онлайн-платформи та онлайн-курси; надати 

батькам більше інформації про навчальний процес: доступ до е-щоденників та 

електронних навчальних матеріалів; створити умови для ефективного прийняття 

управлінських рішень адміністрацією школи; сформувати сприятливе бізнес-

середовище та простір для інновацій у сфері освіти. 

У березні 2020 року Міністерство цифрової трансформації планує 

запровадити нову електронну послугу для студентів закладів вищої та 

професійно-технічної освіти, які матимуть можливість користуватися 

електронним студентським/учнівським квитком. Після реалізації близько 900 

тисяч студентських квитків будуть доступні у цифровій формі (Додаток Г). Це 

стало можливим завдяки затвердженій Урядом постанові «Про реалізацію 

експериментального проєкту щодо застосування електронних студентських 

(учнівських) квитків». 
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Е-квиток формуватиметься автоматично за умови наявності усіх 

необхідних відомостей про студентський/учнівський квиток державного зразка в 

Реєстрі ЄДЕБО та міститиме унікальний електронний ідентифікатор – QR- код 

[3]. 

Перевірка достовірності е-квитка відбуватиметься за допомогою технічних 

засобів без додаткового пред’явлення документа, що посвідчує особу. 

За інформацією, яке отримало міністерство після проведення першого 

комплексного соціологічного дослідження цифрових навичок населення, 37,9% 

українців у віці 18 – 70 років мають цифрові навички на рівні нижче середнього, 

ще 15,1% – взагалі не володіють ними (Додаток Д). 

Таким чином, 53% населення України за методологією оцінки цифрових 

навичок, яка застосовується Європейською комісією, знаходиться нижче 

позначки «середній рівень» [12]. 

Для виправлення ситуації з низьким рівнем навичок у людей похилого віку 

Міністерство цифрової трансформації налагоджує співпрацю з бібліотеками для 

розповсюдження та популяризації інформації про важливість цифрової 

грамотності. Саме бібліотеки можуть не тільки надавати доступ до різних 

джерел достовірної інформації, а й проводити заходи з питань надання доступу 

до навчання з цифрової грамотності. Прикладом успішного досвіду є 

функціонування бібліотек в інших країнах, зокрема у Великій Британії і США. 

 
Висновки до розділу 

 
 

Отже, в Україні існують плани щодо впровадження перспективних 

проєктів у сфері е-урядування. При впровадженні е-послуг планується 

підвищити рівень цифрової грамотності населення, зокрема залучити до цього 

процесу людей похилого віку. Підвищення рівня цифрової грамотності дасть 

громадянам чималу кількість можливостей у користуванні всіма перевагами 

новітніх технологій. 
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ВИСНОВКИ 

 
 

Отже, сутність е-урядування полягає в тому, що завдяки налагодженій 

системі електронних комунікацій до процесу взаємодії з державою залучені всі 

громадяни країни. Е-урядування розвивається протягом багатьох років, щороку 

збільшується кількість новітніх технічних засобів взаємодії громадян та 

держави. Електронне урядування за допомогою застосування новітніх 

інформаційно-комунікаційних технологій надає повний комплекс державних 

послуг для всіх категорій громадян. Але на шляху впровадження електронних 

послуг існують проблеми, що потребують детального вивчення й усунення. Ці 

проблеми впливають на показники міжнародних рейтингів України. 

Впровадження новітніх інформаційних технологій сприятиме наближенню 

влади до громадян та підвищенню якості життя людей. Тому державі потрібно 

звертати увагу на досвід інших країн, що дозволить Україні  не відставати від 

сучасних тенденцій у розвитку е-урядування. Питанню розвитку електронних 

послуг потрібно приділити чимало уваги і прикласти зусиль задля реалізації 

інтересів громадян, адже далеко не всі з них мають змогу користуватися 

електронними ресурсами в сучасному інформаційному суспільстві. У зв’язку з 

технологізацією та інформатизацією українського суспільства інтенсифікуються 

всі процеси, що відображаються на життєдіяльності людей похилого віку. Життя 

в період кардинальних змін є складним для літніх людей, тому дуже важливим є 

пошук належних заходів для забезпечення таким громадянам нарівні з іншими 

доступу до інформаційно- комунікаційних ресурсів. 

Важливим для України є підвищення рівня цифрової грамотності 

населення, що дозволить зменшити навантаження на працівників різних сфер, 

які надають послуги, а також втілення перспективних проєктів у сфері е- 

урядування. Реалізація таких проєктів має зміцнити позиції України в рейтингу 

United Nations Е-government Survey, а також покращити рівень надання 

державних послуг громадянам. 
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Актуальність теми дослідження полягає в тому, що сьогодні в Україні 

активно ведуться пошуки механізмів реформування багатьох сфер: 

транспортної, медичної та ін. Для країни, яка намагається адаптуватися до 

стандартів Європейських країн, є дуже важливим впровадження інноваційних 

проєктів і механізмів реалізації електронного урядування. 

Електронне урядування в Україні динамічно впроваджується і 

розвивається, але розвитку перспективних електронних послуг приділено 

недостатньо уваги. В Україні прийнято низку законодавчих та нормативно- 

правових актів, якими задекларовані стратегічні напрями та поставлені завдання 

щодо запровадження електронних послуг. Утім більшість цих планів 

перебувають на початковому етапі виконання. Окремі електронні послуги 

поступово набувають популярності серед громадян. Користування е-послугами 

дедалі зростає. 

Упровадження електронних послуг є складним організаційним, 

економічним, технологічним і соціальним процесом. Постає питання щодо 

перспективності таких послуг, для реалізації яких доводиться приділяти чимало 

уваги і прикладати зусиль для виконання складних завдань задля інтересів 

громадян країни. 

Мета роботи – аналіз міжнародного досвіду впровадження електронних 

послуг з метою їх використання в Україні. 

Об’єкт дослідження – електронне урядування в умовах інформаційного 

суспільства. 

Предметом дослідження є інноваційні проєкти і механізми реалізації 

електронного урядування у світі і можливості їх використання в Україні. 

Для досягнення мети слід виконати наступні завдання: 

1) проаналізувати історію розвитку е-урядування в Україні; 

2) визначити сучасні тенденції розвитку електронних послуг у світі; 
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3) з’ясувати плани та перспективи реалізації інноваційних проектів в 

Україні. 

Методи дослідження: 

1) аналіз (огляд наукових джерел та висвітлення необхідних для 

дослідження теми питань); 

2) синтез (застосовувався при визначенні спільних тенденцій); 

3) спостереження (використовувалося разом із статистичними 

даними); 

4) узагальнення. 

Структура роботи: робота складається зі вступу, трьох розділів, 

висновків, списку використаної літератури, додатків. 

Практичне значення роботи: використання міжнародного досвіду в 

реалізації певних проєктів електронного урядування в Україні. 

Ключові слова: електронне урядування, електронні послуги, інноваційний 

проєкт, електронна демократія, електронні вибори, е-резидентство, електронна 

медицина. 

Апробація результатів. За результатами дослідження готується до друку 

друга стаття в науковій збірці. 
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ВСТУП 

 

 Стрімка інформатизація суспільства автоматично створює умови для 

поширення інформації у нашому житті. В результаті чого в світі збільшується 

кількість інформаційних потоків, ефективна обробка яких становить одну  

з важливих проблем людства. Лише за допомогою систем обробки та переробки 

інформаційних джерел можливо впорядкувати багаточисельні інформаційні 

потоки та належним чином контролювати їх. В основі зазначених систем 

закладений процес ретельного інформаційного аналізу первинних документів. 

Інформаційний аналіз пов’язаний із синтезом, тобто узагальненням відомостей, 

які отримані через інформаційний аналіз документів, і підготовкою результатів у 

необхідній формі. Процесом перетворення змісту документів з метою їх аналізу, 

виявлення необхідних відомостей, а також оцінки, співставлення  

та узагальнення – створенням вторинної інформації виступає інформаційно-

аналітична діяльність. Одним із її механізмів є інформаційний моніторинг.  

Інформаційний моніторинг – це система регулярного спостереження за 

явищами, об’єктами та процесами інформаційного простору, що передбачає 

систематичний збір даних про їхні основні параметри з метою оперативної 

діагностики та оцінки в динаміці. При тому, що інформаційний моніторинг має 

свою систему, об’єкт, суб’єкт, предмет дослідження, він має ще власні завдання, 

цілі і функції. Унаслідок реалізації мети і завдань, інформаційний моніторинг є 

універсальним механізмом впливу і корекції діяльності суб’єктів управління 

системою. Він у зв’язку з констатуванням фактів, виникненням змін та 

попередженням несприятливих явищ, що впливають на досліджувану систему, 

створює можливість запобігти негативному розвитку подій для ефективного 

функціонування об’єкта.  

У результаті проведення всіх етапів інформаційного моніторингу та 

отримання звітних відомостей, підсумки інформаційного моніторингу 

використовуються в управлінській діяльності. Моніторинг є одним із елементів 

експертизи наукової комунікації. Завдяки проведенню аналізу фахових видань 

або дисертацій можливо якісно простежити тенденції розвитку науки. 



45 

45 

 

Актуальність проблеми дослідження полягає у використанні методів 

інформаційно-аналітичної діяльності для аналізу публікацій у сучасних 

вітчизняних фахових виданнях та дисертаційних дослідженнях, в яких 

розглядаються проблеми документування в УРСР у період з 1946 р. по 1991 р.  

Об’єкт дослідження: інформаційний моніторинг як складова 

інформаційно-аналітичної діяльності. 

Предмет дослідження: інформаційний моніторинг доробку вітчизняних 

науковців з проблеми документаційного забезпечення управління в УРСР  

у 1946–1991 рр. 

Мета роботи полягає у використанні інформаційного моніторингу, його 

методів для дослідження наукових інтересів вітчизняних дослідників до проблем 

документування в УРСР у період з 1946 р. по 1991 р.  

Для реалізації поставленої мети, необхідно виділити наступні завдання: 

 розкрити теоретичну базу інформаційно-аналітичної діяльності  

в галузі документування з боку інформаційного моніторингу; 

 проаналізувати особливості організації документування в УРСР  

у період з 1946 по 1991 рр.; 

 визначити інформаційно-аналітичну складову документаційної 

традиції в УРСР у 1946–1991 рр. 

Історіографію проблеми склали праці українських вчених:  

В. В. Бездрабко [2], В. Ф. Бойко [10], В. М. Варенко [12], О. М. Загорецької [21], 

С. Г. Кулешова [32], І. Г. Отамась [41], Ю. І. Палехи [42],  

Г. М. Швецової-Водки [63] та інших. 

Здійснений інформаційний моніторинг наукових студій з проблем 

документування в УРСР у період з 1946 р. по 1991 р. та окреслене коло 

вітчизняних дослідників проблеми, серед яких найбільшу кількість праць 

репрезентували: В. В. Бездрабко [3; 4; 5; 6; 7; 8], В. Ф. Бойко [11],  

В. В. Горєва [18; 19], Ю. С. Ковтанюк [24; 25], С. Г. Кулешов та В. Ф. Бойко [30], 

С. Г. Кулешов та О. М. Загорецька [31], Г. М. Швецова-Водка [62] та інші. 
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У процесі дослідження були використані наступні науково-дослідницькі 

методи: паралельно з бібліометрією і наукометрією автор наукової роботи 

використав якісний та статистичний наукові методи.  

Якісний метод дозволяє розподілити інформаційний потік за тематичною 

спрямованістю, а статистичний – дозволяє провести його кількісний підрахунок 

та розподіл за хронологічними періодами публікацій. 

Апробація результатів дослідження охоплює доповіді на: міжнародній 

науково-практичній конференції «Інформація і культура в забезпеченні сталого 

розвитку людства» / Маріупольський державний університет, 15 листопада 2017 

р. [36]; міжнародній науково-практичній конференції «Траєкторії сталого 

розвитку українського суспільства: особистість і культура» / Маріупольський 

державний університет, 15 листопада 2018 р. [33]; міжнародній конференції 

«Сучасні славістичні студії: основні напрями і перспективи досліджень» / 

Маріупольський державний університет, 15 травня 2019 р. [35]; міжнародній 

науково-практичній конференції «Траєкторії сталого розвитку українського 

суспільства: особистість і культура» / Маріупольський державний університет, 15 

листопада 2019 р. [34]. 

Практична направленість результатів дослідження. Акт про 

впровадження результатів роботи у практичну діяльність додається. 

Наукова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку 

використаних джерел та літератури і додатків. У першому розділі наведено 

теоретичні засади інформаційного моніторингу як складової інформаційно-

аналітичної діяльності в галузі документування. У другому розкривається 

документування в УРСР у 1946–1991 рр. Третій розділ представляє результати 

інформаційного моніторингу щодо визначення напрямків і рівня наукових 

інтересів вітчизняних дослідників до проблеми документування в УРСР періоду 

1946–1991 рр. Список використаних джерел та літератури складається  

з 66 позицій. 
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РОЗДІЛ І. ОРГАНІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ В ГАЛУЗІ ДОКУМЕНТУВАННЯ 

 

Визначною рисою сучасної епохи є інформатизація всіх галузей людської 

діяльності. Інформаційні ресурси розглядаються як надбання, що не поступається 

за своїм значенням і потенційним ефектам природним ресурсам. Протягом усього 

періоду розвитку науки та культури триває процес накопичення інформації та 

знань, які фіксуються в документах. Кількість документів постійно збільшується. 

Все це призводить до серйозних перешкод у роботі  

з документами та з інформацією, яку вони містять. Таким чином, складність  

і неоднозначність процесів, що відбуваються у світі, різноманіття та надмірність 

інформації, необхідність її ретельного відбору, відсутність достовірного знання  

є передумовами застосування інформаційно-аналітичної діяльності. 

Інформаційно-аналітична діяльність – це сукупність дій на основі 

концепцій, методів, засобів, нормативно-методичних матеріалів для збору, 

накопичення, обробки та аналізу даних з метою обґрунтування та прийняття  

ефективних рішень. Інформаційно-аналітична діяльність безсумнівно забезпечує 

широке та багатогранне практичне застосування. Вона містить підбір  

і систематизацію фактів у сфері певної проблеми, їх оцінку, відбір, тлумачення, 

чітке, продумане та послідовне викладення в усній або письмовій  

формі [12, с. 16].  

Головна мета аналітичної діяльності полягає в отриманні максимальної 

користі від доступної інформації для того щоб максимально правильно  

зрозуміти та оцінити ситуацію, бачити її у перспективі, а в кінцевому підсумку – 

успішно та професійно діяти. 

Складовою інформаційно-аналітичної діяльності є інформаційно-

аналітична робота. Інформаційно-аналітична робота – це процес, в результаті 

якого первинна інформація перетворюються у вторинну, нову, аналітичну 

інформацію, досконалу та вивірену продукцію [12, с. 28].  

 

Виділяють два напрями інформаційно-аналітичної роботи [20, с. 58]:  
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‒ інформаційний рівень, який орієнтується на пошуку, збиранні, 

зберіганні, поширенні інформації; 

‒ аналітичний рівень, що полягає в узагальненні, класифікації 

інформації, її аналізі та перетворенні, розробці висновків, пропозицій, 

рекомендацій та прогнозів. 

Зі сторони практичного підходу прийняття рішень розрізняють 

оперативний, тактичний і стратегічний рівні інформаційно-аналітичної роботи. 

До основних форм інформаційно-аналітичної роботи відносяться: 

‒ моніторинг, що включає інформаційні зведення й огляди; 

‒ аналіз ефективності прийняття рішень;  

‒ дослідження актуальних проблем (наприклад, інформаційні розробки, 

оперативні дослідження, аналітичні дослідження). 

На сьогодні одним з найбільш ефективних інструментів у здійсненні 

інформаційно-аналітичної діяльності виступає моніторинг. 

Перехід людства до інформаційного етапу розвитку логічним чином 

зумовив використання терміну «інформаційний моніторинг» [65, с. 60–61]. 

Інформаційний моніторинг – це система регулярного спостереження  

за явищами, об’єктами та процесами інформаційного простору, що передбачає 

систематичний збір даних про їхні основні параметри з метою оперативної їхньої 

діагностики та оцінки в динаміці [23, с. 67]. 

Інформаційний моніторинг являє собою систематичний збір та обробку 

інформації, яка може бути використана для покращення процесу прийняття 

рішення, визначення тенденції. Особливість моніторингу як процесу полягає  

в безперервності та системності спостереження за відповідним об’єктом  

чи системою об’єктів. Моніторинг є одним із елементів експертизи наукової 

комунікації [51, с. 122]. 

Моніторингову технологію в документознавстві можна трактувати  

як універсальну концептуальну систему, в якій присутні як методи 

загальнонаукового рівня (моделювання, аналіз, синтез, абстрагування), так  

і методи емпіричного дослідження (спостереження, опис, порівняння). 

Отже, основними характеристиками моніторингу є системність, 
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динамічність та націленість на прогноз. Інформаційний моніторинг – це 

самостійний науковий процес, який має свої систему, об’єкт, предмет, суб’єкт 

дослідження, комплекс моніторингових показників, інструментарій  

та інструмент моніторингової діяльності [22, с. 2]. 

Об’єкт моніторингу – це система, на яку спрямовані конкретні 

моніторингові процедури. Усі об’єкти, вивчення або обстеження яких 

здійснюється із застосуванням інформаційного моніторингу, постійно 

змінюються, розвиваються, зазнають зовнішніх впливів, що можуть викликати 

негативні зміни у функціонуванні об’єкта [58, с. 83]. 

Предметом інформаційного моніторингу є стан досліджуваної системи  

у певні періоди часу та конкретні зміни в рамках цієї системи. Тобто важливими є 

не тільки аналіз окремих кількісних і якісних показників, але й динаміка, яка  

виявляється в підсумку порівняння змін, що відбуваються. 

Суб’єктами моніторингу є носії моніторингових функцій, що здійснюють ці 

функції. Можна виділити дві групи таких суб’єктів: які надають інформацію, а 

також ті, що збирають і обробляють інформацію. Тобто, суб’єктами в системі 

моніторингу можуть бути як організації, структури, так і окремі люди. 

Мета  інформаційного моніторингу є вирішенням таких завдань [52, с. 27]: 

‒ отримання оперативної, точної та об’єктивної інформації про стан 

досліджуваного об’єкта; 

‒ виявлення дійсних результатів або реального стану досліджуваного 

об’єкта та можливості на цій основі прогнозувати, а в разі необхідності  

й корегувати його подальший розвиток.  

Для реалізації мети і завдань інформаційного моніторингу 

використовуються наступні методи:  

‒  теоретичні (аналіз і синтез; абстрагування, конкретизація, аналогія; 

вивчення і узагальнення управлінського досвіду з проблеми розробки  

та застосування інформаційного моніторингу); 

‒  емпіричні (спостереження, анкетування, бесіди, моделювання, 

управлінський експеримент, пробні вибіркові обстеження);  

‒  статистично-математичні методи з обробки експериментальних даних.  
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Моніторинг інформаційних об’єктів можна розділити на два напрямки: 

моніторинг прямий і опосередкований. Прямий моніторинг полягає  

в безпосередньому аналізі інформаційних явищ із метою виявлення їх пов’язаних 

закономірностей в інформаційній сфері. Даний вид моніторингу 

використовується для того, щоб послідовно вивчати закономірності 

інформаційного середовища, інформаційні ресурси, потреби.  

Інформаційний моніторинг прямого призначення застосовується для: 

аналізу документних фондів, процесів їхнього формування, зберігання, 

використання; комунікативних технологій обробки й обміну інформацією  

в суспільстві; аналізу стану інформаційних ресурсів тієї чи іншої галузі; 

дослідження тематичних інформаційних потоків. [23, с. 67].  

Опосередкований моніторинг інформаційних об’єктів має більш складне 

завдання. Опираючись на властивості інформації моделювати, відбивати знання, 

у цьому випадку дослідники навчаються простежувати динаміку найбільш 

об’єктивної реальності. 

Класифікацію інформаційного моніторингу можна здійснювати  

за багатьма ознаками. Наприклад, відокремлюються такі види моніторингу: 

динамічний, конкурентний, порівняльний та комплексний [58, с. 83–84].  

Динамічний моніторинг передбачає, що основою для експертизи  

є відомості про динаміку розвитку певного об’єкта, явища або показника.  

Це найпростіший спосіб, що може бути аналогом експериментального плану 

тимчасових досліджень.  

У конкурентному моніторингу – основою для експертизи виступають 

результати ідентичних обстежень аналогічних систем. Вивчення двох або кількох 

підсистем великої системи здійснюється паралельно, одним інструментом, в один 

і той же час, що дозволяє дійти висновку про значний ефект на тій або іншій 

підсистемі.  

Порівняльний – основою для експертизи є результати ідентичного 

обстеження однієї або двох систем вищого рівня.  

Комплексний моніторинг має за мету використання кількох основ для 

належного здійснення експертизи. 
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Виділяють основні функції моніторингового дослідження:: інтегративна, 

діагностична, експертна, інформаційна [53, с. 2]. 

Проведення моніторингу має відповідати ряду ключових принципів, 

основними з яких виступають [57, с. 6]: 

‒ оперативність та відповідність поставленим завданням;   

‒ цілісність та науковість;  

‒ точність, системність та детальність інформації, її обов’язкова 

ретельна та максимально глибока перевірка;  

‒ конфіденційність джерел інформації;  

‒ об’єктивність та незаангажованість;  

‒ прогностичність (націленість моніторингу на прогноз). 

Проведення інформаційного моніторингу – не менш тривалий і складний 

процес, у якому можна виокремити сім етапів: нормативно-постановчий; 

практична частина моніторингу; аналітико-діагностичний; прогностичний; 

діяльнісно-діагностичний; проміжно-діагностичний; підсумково-діагностичний 

[51, с. 120–125]. 

На нормативно-постановчому етапі відбувається визначення мети, завдань 

інформаційного моніторингу, основних показників.  

На другому етапі реалізується вибір методів і форм проведення 

дослідження, створення проекту інструментарію, планування опитувань, підбір 

технології обробки результатів, варіанти представлення результатів. 

Третім етапом інформаційного моніторингу є аналітико-діагностичний етап 

або кабінетні дослідження. Цей етап передбачає кількісну і якісну обробку 

отриманих результатів. 

Прогностичний етап – четвертий етап, метою якого є прогнозування 

подальших тенденцій і можливостей розвитку обстежуваного об’єкта відповідно 

до поставленого діагнозу і причинно-наслідкового аналізу стану об’єкта 

інформаційного моніторингу, розробка плану коригувальних дій.  

На діяльнісно-діагностичному етапі відповідно до виробленого плану 

здійснюється корегування управлінського процесу.  



52 

52 

 

Основне завдання проміжно-діагностичного етапу – проаналізувати 

результати проведеної роботи, уточнити рівень реальних досягнень об’єкта 

інформаційного моніторингу, зіставити його з «нормативними показниками», 

встановити причини відхилень на основі логічного аналізу, розробити стратегію 

корекційної роботи. 

Завершальним у циклі інформаційного моніторингу є підсумково-

діагностичний етап. Його завдання – одержання інформації про результати 

впровадження та проведення інформаційного моніторингу, його ефективності.  

Здійснення повного циклу інформаційного моніторингу сприяє 

підвищенню ефективності управлінського процесу. Інформаційний моніторинг є 

важливим інструментом дослідження інформаційного середовища. Його можна 

використовувати багатофункціональним чином для різноманітних інформаційних 

об’єктів на основі властивих кожному з них параметрів, які можна виміряти, а 

кількісні значення легко піддаються багатоаспектному аналізу. 

Моніторинг як основа дослідження розвитку інформаційних об’єктів, 

процесів і явищ в умовах глобальної інформатизації стає важливим інструментом 

документознавчих досліджень і потребує відповідних технологій, розроблених 

методик та конкретних практичних організаційних дій. 

Інформаційний моніторинг є одним із елементів експертизи наукової 

комунікації. Завдяки проведенню аналізу фахових видань можна простежити 

тенденції розвитку науки. 

Підсумовуючи вищенаведене, ця теоретична база інформаційного 

моніторингу розкрита з метою усвідомлення значення інформаційного 

моніторингу в сучасних реаліях, його практичних потреб та ролі, яку він відіграє 

в суспільстві та науковій діяльності. 
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РОЗДІЛ ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТУВАННЯ В УРСР  

У 1946–1991 РР. ТА ЇЇ ОСОБЛИВОСТІ 

 

Сучасні вітчизняні технології документування розвивалися поступово, 

логічним чином наслідуючи традиції попередніх десятиліть. Беручи до уваги той 

історичний факт, що документування УРСР на загальносоюзному рівні неминуче 

охоплює розвиток документаційного досвіду СРСР, в розділі будуть зазначатися 

в тому числі документи загальнодержавного рівня, дія яких поширювалася і на 

Українську РСР. 

У повоєнні роки завдання розвитку державного документування з причини 

відновлення зруйнованого господарства та багатьох інших сфер діяльності не 

було першочерговим орієнтиром і, безперечно, призвело до переважної 

відсутності теоретичних і практичних розробок в системі документаційного 

забезпечення управління [28, с. 25]. 

Процес організації документування діяв наприкінці 1940-х–першій 

половині 1950-х рр., був пов’язаний з відповідальністю архівних установ за 

організацію документування та нормативно забезпечення, із затвердженням і 

впровадженням «Інструкції з діловодства у Сільських Радах депутатів трудящих 

Української РСР» (1949 р.), «Інструкції з діловодства у виконкомах районних Рад 

депутатів трудящих Української РСР» (1950 р.) [43, с. 10].  

Протягом другої половини 1950-х рр. на законодавчо-нормативному рівні 

закріпилося сприйняття Архівного управління при Раді Міністрів УРСР та 

архівних відділів обласних виконавчих комітетів, як відповідальних за стан 

документування в міністерствах та відомствах, що демонструвала постанова Ради 

Міністрів СРСР «Про заходи упорядкування режиму зберігання і кращого 

використання архівних матеріалів міністерств і відомств» (1956 р.) [41, с. 3].  

Істотне значення мало затверджене постановою Ради Міністрів СРСР 

положення «Про державний архівний фонд Союзу РСР» (1958 р.). Одним із 

практичних засобів виконання нормативу стали перевірки стану документування 

та архівної справи, результати яких відображали основні проблеми: 

недосконалість нормативно-методичної бази, неякісність оформлення 
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документів, наявність зайвих інстанцій у напрямку руху документів, 

неналежність їхньої систематизації та класифікації, відсутність спеціально 

обладнаних приміщень для зберігання документів [43, с. 10; 41, с. 4].  

У 1950-ті роки висувалася проблема створення єдиного законодавчого 

документу, який би регламентував роботу з управлінською документацією. 

Наступним кроком стала постанова СРСР «О дальнейшем развитии механизации 

учета, проектно-конструкторских и инженерно-технических работ» (1959 р.),  

в якій відомствам доручалося розробити єдину систему діловодства для установ 

та підприємств держави з використанням сучасної техніки [29, с. 22].  

Наступним етапом було затвердження  «Примірної інструкції з діловодства 

в радах народного господарювання (раднаргоспах), міністерствах і відомствах, 

Радах Міністрів автономних республік і виконавчих комітетах місцевих Рад 

депутатів трудящих» (1961 р.).  

За розпорядженням Архівного управління при Раді Міністрів УРСР була 

створена Міжвідомча комісія з діловодства, на яку покладалося: «вивчення та 

узагальнення досвіду організації діловодства в радянських установах та 

вироблення впродовж 1962 р. єдиних принципів організації діловодства у 

республіці та типових інструкцій з діловодства для установ, організацій, 

підприємств та виконкомів місцевих Рад депутатів трудящих» [41, с. 6].   

Одним із практичних засобів виконання вимог щодо покращення 

організації документування залишалися огляди стану документування в 

установах та підвищення кваліфікації працівників служб діловодства згідно з 

постановою Ради Міністрів УРСР «Про заходи щодо поліпшення архівної 

справи» (1963 р.). З цієї причини у 1965 р. відомства та установи зобов’язали 

упорядкувати всю наявну документацію [41, с. 6].  

Великого значення набуло затвердження ГАУ при Раді Міністрів СРСР у 

1963 р. «Основных правил постановки документальной части делопроизводства и 

архивов учреждений, организаций, предприятий СССР» (на зміну чинним від 

1956 р.) [29, с. 23]. Документ вирізнявся чіткішою регламентацією проведення 

експертизи цінності документів та їх збереження, запровадження предметного, 

тематичного й систематичного каталогів [2, с. 27].  
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На шляху підготовки Єдиної державної системи діловодства (далі: ЄДСД) 

першим важливим кроком стала постанова Ради Міністрів СРСР  

№ 829 від 25 липня 1963 р. «О мерах по улучшению архивного дела в СССР» та 

аналогічна постанова Ради Міністрів УРСР (№ 1107 від 27 вересня 1963 р.), які 

окреслили завдання покращити до 1965 р. організацію документування [2, с. 28].  

Надалі у 1963 р. у складі Архівного управління УРСР було створено відділ 

відомчих архівів та організації діловодства (далі: відділ). У 1964 р. відбулося 

перше обговорення відділом проекту ЄДСД конкретних пропозицій щодо 

детального висвітлення документування та роботи з документами на кожному 

етапі їх циклу. Масовими заходами, організованими відділом у 1960–1980-х рр. 

стали комплексні перевірки стану діловодства в міністерствах та відомствах.  

Далі результатом розроблення ЄДСД виступили «Материалы к Единой 

государственной системе делопроизводства» (1964 р.); «Разделы Единой 

государственной системы делопроизводства» (1965 р.), що містили виклад 

технологічних положень реалізації намічених завдань. Детальний аналіз цих 

документів доводить усвідомлення масштабності заходів формування ЄДСД, 

націлених на уніфікацію та стандартизацію документів; раціональну організацію 

документообігу і зберігання документів; нормування й організацію праці 

персоналу і, зрештою, автоматизацію діловодних процесів [2, с. 31–32]. 

Разом з тим, у 1966 році створення ЄДСД було включено до п’ятирічного 

плану розвитку народного господарства країни. У цьому ж році для активної 

розробки ЄДСД при ГАУ СРСР створюється ВНДІДАС.  

Констатуємо, що у 1967 р. розробки ВНДІДАС стосовно ЄДСД 

обмежилися лише методичною програмою досліджень.  

Цікаво, що розробка та безпосереднє впровадження Єдиної державної 

системи діловодства були виконані у декілька етапів [27, с. 25]:  

 підготовка Матеріалів до «ЄДСД» (1965 р.); 

 розробка методичної програми досліджень (1967 р.); 

 створення проекту «Основних положень» ЄДСД (1970 р.).  

Передусім, зафіксований зростаючий інтерес до питань удосконалення 

діловодства на основі опрацювання проектів учасників створення ЄДСД – 
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«Руководящих материалов по основам организации делопроизводства»  

(1969 р.), «Основ организации труда делопроизводственного персонала»  

(1970 р.) викликав цілісне зведення основних положень ЄДСД [2, с. 32].   

Тісна співпраця науковців ВНДІДАС із співвиконавцями ЄДСД дозволила 

скласти та скоригувати структуру та регламентуючі типові для всіх установ 

операції з документами, зміст загальнодержавної системи діловодства, а 

розгорнутий «План-проспект основных положений Единой государственной 

системы делопроизводства для учреждений, организаций и предприятий СССР» 

(1969 р.) установив схему її майбутнього представлення [2, с. 32–33].  

Новий етап розвитку ЄДСД настав з моменту прийняття Урядом УРСР 

постанови «Про заходи з поліпшення архівної справи у міністерствах, відомствах 

і державних архівах республіки» (1970 р.). Наразі головним виконавцем 

документа проголошувалося Архівне управління УРСР, саме йому довелося 

виступити організатором основних дій, стосовно з’ясування рівня нормативно-

методичного стану та розвиненості документаційного забезпечення управління, 

наявності прогресивної практики раціоналізації документування [2, с. 33]. 

Вказуємо, що Архівне управління УРСР також взяло участь у підготовці 

ЄДСД, а саме: у 1971 р. за дорученням Управління справами Ради Міністрів 

УРСР здійснило вивчення проекту ЄДСД і підготувало змістовну рецензію  

із зауваженнями для ВНДІДАС [41, с. 8; 31, с. 79].  

Відповідно до постанови Ради Міністрів СРСР «Про поліпшення організації 

і прискорення робіт зі створення уніфікованих систем документації і єдиної 

системи класифікації та кодування техніко-економічної інформації, 

використовуваних в автоматизованих системах управління (далі: АСУ)  

у народному господарстві» (1971 р.) на ГАУ СРСР було покладено 

відповідальність за розроблення та подальший розвиток уніфікованої системи 

розпорядчої документації [41, с. 8].   

Зазначаємо, що у 1972 році були введені в дію: ГОСТ 6.38–72. «Система 

организационно-распорядительной документации. Основные положения», ГОСТ 

6.39–72. «Система организационно-распорядительной документации. Формуляр-

образец». У зв’язку з розробкою Уніфікованої системи організаційно-розпорядчої 
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документації (далі: УСОРД) вказані ГОСТи були затверджені за новою редакцією 

(1978 р.) та перероблені й інтегровані в ГОСТ 6.38–90. «Унифицированная 

система документации. Система организационно-распорядительной 

документации. Требования к оформлению документов»  

(1990 р.). Об’єднаний стандарт встановив реквізити, правила їх оформлення  

і розташування на документі, види бланків і вимоги до текстів та документів, що 

виготовляються за допомогою друкувальних пристроїв [29, с. 24]. 

До того ж, у вересні 1973 р. основні положення ЄДСД були затверджені 

Державним комітетом Ради Міністрів СРСР з науки і техніки та рекомендовані 

усім міністерствам і відомствам для використання їх у практиці для постановки 

документування. Це стало новим кроком до розвитку документування  

та зумовило риси сучасного документування в організаціях України [28, с. 27].  

Основними нормативними документами, якими визначалося практичне 

впровадження вищевказаних ГОСТ 6.38–72 і 6.39–72 на організаційно-розпорядчі 

документи, а також основні положення ЄДСД були: постанови Ради Міністрів 

УРСР «Про впровадження державних стандартів на організайно-розпорядчу 

документацію» (№ 28 від 21.01.1975 р.); «Про затвердження Зразкової інструкції 

з діловодства у міністерствах і відомствах Української РСР та виконавчих 

комітетах місцевих Рад народних депутатів»  

(№ 362 від 31.07.1975 р.), відповідні рішення облвиконкомів: «Про впровадження 

державних стандартів на ОРД» (№ 73 від 07.02.1975 р.) і «Про затвердження 

інструкції з діловодства» (№ 575 від 31.10.1975 р.). Цими рішеннями 

передбачалися конкретні заходи щодо підготовки і практичного введення ГОСТів 

і ЄДСД, а також терміни їх впровадження [41, с. 9].   

Повний перелік уніфікованих систем документації (далі: УСД) зазначений в 

Загальносоюзному класифікаторі управлінської документації (далі: ЗКУД), 1978 

р. Кожна УСД в ЗКУД, містила найменування уніфікованих форм документів, 

кодове позначення кожної форми. Наявність кодів забезпечувала автоматизовану 

обробку даних, що містяться у формах УСД [29, с. 24]. 

Під контролем ГАУ УРСР перебувало питання впровадження УСОРД. 

Йому належало контролювати науково-методичне питання розробки  
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і впровадження УСОРД, створювати мережу абонентів інформаційного 

обслуговування, ввести контрольні примірники уніфікованих форм 

організаційно-розпорядчої документації (далі: ОРД) та довідкового апарату до 

них, виявляти, збирати й аналізувати пропозиції про внесення змін і доповнень до 

УСОРД і надавати їх до ВНДІДАС [2, с. 40].    

На початку 1980-х рр. розробку УСОРД було завершено, а окремі стандарти 

– ГОСТ 6.38–72 і ГОСТ 6.39–72, перевидані у 1980 р., модернізовані з 

урахуванням нормативних змін, ширшого поступу АСУ [2, с. 41]. 

Далі у 1980 р. було прийнято нове Положення про ГАУ при Раді Міністрів 

СРСР, яке значно розширило повноваження архівних органів у сфері 

документування та поклало на них наступні завдання:  

 організаційно-методичне керівництво устаткуванням документів;  

 впровадження, розвиток і вдосконалення ЄДСД і УСОРД, наукове  

і методичне керівництво їх застосування;  

 розроблення та затвердження обов’язкових для виконання всіма 

установами правил з питань організації документів у діловодстві;  

 правила та навчальні програми з питань організації документів  

для міністерств і відомств затверджуються тільки за погодженням з ГАУ СРСР. 

На підставі введення в дію засобів обчислювальної техніки був 

розроблений і запроваджений ГОСТ 6.10.4–84 «Унифицированные системы 

документации. Придание юридической силы документам на машинном носителе 

и машинограмме, создаваемым средствами вычислительной техники» [29, с. 25].  

Впровадження новітніх наукових розробок з документознавства, 

консультаційної та методичної роботи щодо застосування уніфікованих підходів 

до створення службових документів було покладено на Республіканський 

організаційно-методичний комітет з діловодства (1985 р.) при ГАУ УРСР.  

Треба зазначити видання у 1986 році «Основных правил работы 

ведомственных архивов», в яких були викладені правила зберігання документів, 

формування документів у справи, проведення експертизи їх цінності, обліку та 

комплектування архіву [29, с. 25].     
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Елементи нових інформаційних технологій, в ЄДСД представлені не були 

через повну відсутність літератури з цих питань і фінансування їх практичного 

вивчення. Цей недолік частково заповнили 27 квітня 1988 р. при ухваленні 

колегією ГАУ СРСР нової редакції ЄДСД –  «Государственная система 

документационного обеспечения управления. Основные положения. Общие 

требования к документам и службам документационного обеспечения», яку було 

затверджено наказом ГАУ СРСР № 33 від 25 травня 1988 р. [27, с. 32]. 

Крім того, у 1989 році був виданий «Перечень типовых документов, 

образующихся в деятельности госкомитетов, министерств, ведомств, 

учреждений, организаций и предприятий, с указанием сроков хранения», який 

фігурував практичним посібником для кожної діловодної служби для організації 

зберігання документів [29, с. 25].   

Застосування нормативно-методичних документів дозволило підвищити 

рівень організації документування, визначити основні проблеми та перспективи 

розвитку. Архіви на підставі нормативних документів розробляли примірні та 

типові номенклатури справ. Перспективним напрямом удосконалення 

документування була уніфікація діловодства [43, с. 11].   

У результаті, розвиток радянського документування в 1946–1991-і роки 

заклав основу для подальшого формування сучасного документування в 

незалежній Україні. Низка нормативно-методичних документів, створених в цей 

період, діють і в наш час. Цей етап історії документування характеризується 

насамперед прагненням до уніфікації та стандартизації управлінської 

документації, розробці єдиних загальнодержавних правил документування.  
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РОЗДІЛ ІІІ. ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА СКЛАДОВА 

ДОКУМЕНТАЦІЙНОЇ ТРАДИЦІЇ В УРСР У 1946–1991 РР. 

 

Документи УРСР представляють фундаментальний інтерес для 

дослідження документаційної традиції від початку повоєнної розбудови 

республіки до офіційного набуття Україною незалежності. Вивчення 

документальних джерел дозволяє зафіксувати рівень та напрямки інтересів 

наукової спільноти до досліджуваного періоду та документальної бази. 

У розділі практично використаний інформаційний моніторинг з 

документознавчої тематики у періодиці та авторефератах дисертацій щодо 

спрямованностей та ступеню наукових інтересів до проблеми. Межі дослідження: 

перший випуск 2008 р. по останній номер 2018 р. Коли випуски одного із 

зазначених років були недоступні, вирішено обрати попередній наявний рік. 

Автореферати дисертацій вивчалися у період 2000- 2018.  

Здійснення інформаційного моніторингу статей у періодичних виданнях 

України вирішено зробити за такими параметрами:  

– фахові видання документознавчого, історичного та бібліотекознавчого 

спрямування; 

–  рік та номер публікації;  

– документи джерельної бази статті. 

Для того, щоб реалізувати встановлену мету автор обрав вісім вітчизняних 

фахових видань: науково-практичний журнал «Архіви України» [1], часопис 

«Український історичний журнал» [60], збірник наукових праць  «Студії з 

архівної справи та документознавства» [56], науковий журнал 

«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» [9], науково-практичний 

журнал «Вісник Книжкової палати» [15], збірник наукових праць «Вісник 

Харківської державної академії культури» (у тому числі серія «соціальні 

комунікації») [16; 17], збірник «Наукові праці Національної бібліотеки України 

імені В. І. Вернадського» (далі: «Наукові праці НБУВ») [37], збірник наукових 

праць «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» [55].  
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«Архіви України» – науково-практичний журнал, видається з 1947 р. 

Основна проблематика видання – архівні джерела, питання архівознавства, 

документознавства, джерелознавства та інших спеціальних історичних 

дисциплін, теорії і практики архівної справи.  

Інформаційний моніторинг статей відбувався в електронній базі видання 

«Архіви України» [1] та розпочався з першого випуску 2008 р., завершено 

останнім випуском 2018 р. Результат пошуку представлений у таблиці 3.1. 

Таблиця 3.1 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору 

статті; рік 

публікації, 

номер випуску 

Назва публікації 
Документи джерельної 

бази 

1. Бездрабко В. В.; 

2009, 3–4 

Український науково-дослідний інститут 

архівної справи та документознавства – 

провідна наукова установа 

документознавчої галузі 

Постанова, закон, 

протокол, 

загальносоюзні 

стандарти 

2. Приходько Л. 

Ф.; 2010, 1 

Фондування архівних документів: до 

історіографії проблеми 

Протоколи 

3. Горєва В. В.; 

2011, 2–3 

Інформологічні дослідження в 

документознавстві України у 60–70-х роках 

ХХ ст. 

Накази, протоколи, 

наукові звіти 

4. Ковтанюк Ю. 

С.; 2011, 2–3 

Витоки електронного документознавства як 

наукового напряму документознавства 

Закони, загальносоюзні 

стандарти, положення  

5. Горєва В. В.; 

2012, 2 

Розвідки Української філії науково-

дослідного інституту планування і 

нормативів у сфері економічних та 

інформологічних документознавчих 

досліджень у 1960–1980-х рр. 

Накази, протоколи, 

наукові звіти 

6. Слизький А. Ю.; 

2012, 5 

Соціально значущі документи у поточному 

діловодстві 

Положення, Правила, 

класифікатор    

7. Кулешов С. Г., 

Бойко В. Ф.; 

2015, 1 

Періодизація уніфікації офіційних 

документів в Україні 

Опис справ 

 

 «Український історичний журнал» – перший республіканський  фаховий 

часопис у повоєнній Україні, заснований у 1957 р., провідний часописом 

вітчизняної історичної науки, який на своїх сторінках відбиває її рівень та 

визначає напрями подальших пошуків. 

Відбір публікацій проходив на порталі Інституту історії України  

в електронному архіві видання [60], з першого випуску 2008 р. по останній номер 

2018 р. Результат пошуку публікацій наявний у таблиці 3.2. 
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Таблиця 3.2 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору статті; 

рік публікації, 

номер випуску 

Назва публікації 
Документи 

джерельної бази 

1. Бездрабко В. В.; 2009, 

3  

Сучасні історичні студіювання 

документа: en bloc et en détail 

Постанова 

2. Орлик В. М.; 2010, 6  В. Бездрабко. Історіографічні ескізи з 

документознавства, або Персональний 

текст про персональні тексти 

Рішення, постанова 

 
«Студії з архівної справи та документознавства» – міждисциплінарний 

щорічник, заснований у 1996 р. Українським державним науково-дослідним 

інститутом архівної справи та документознавства. Містить статті з теорії, історії 

й практики архівної справи та документознавства. Основну увагу зосереджено на 

проблемах архівної україніки, джерелознавства, наукової співпраці українських 

та зарубіжних архівістів. 

Інформаційний моніторинг статей відбувався в електронному архіві 

видання [56] та розпочався з першого випуску 2005 р., завершено останнім 

випуском 2015 р. Результат пошуку публікацій представлений у таблиці 3.3. 

Таблиця 3.3 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору 

статті; рік 

публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації 
Документи джерельної 

бази  

1. Швецова-Водка Г.; 

2007, Т. 15  

Об’єкт і предмет документознавства Загальносоюзні стандарти 

2. Плешкевич Е.; 

2007, Т. 15  

Предпосылки формирования 

общетеоретических знаний о 

документе 

Загальносоюзні стандарти 

3. Кулешов С., 

Загорецька О.; 

2008, Т. 16  

З історії документознавства в Україні Постанови, положення, 

статут, заяви, накази, 

протоколи 

4. Кулешов С.; 2011,  

Т. 19, кн. 1  

Поняття загального документознавства 

в класичному документознавстві: 

спроба сучасного трактування 

Офіційні листи 

5. Юрченко В.; 2013,  

Т. 21  

Еволюція документаційного 

забезпечення процесів управління в 

Україні: історіографія проблеми 

Акти, правила, 

загальносоюзні стандарти, 

рекомендації, постанова 

6. Бойко В.; 2015,  

Т. 22–23. 

Основні напрями уніфікації офіційних 

документів в Україні у Нові та Новітні 

часи 

Опис справ, 

загальносоюзні стандарти, 

інструкції  
 

Науковий журнал «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» 

заснований у 2004 р. Національною академією керівних кадрів культури і 
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мистецтв. У журналі висвітлюються актуальні питання бібліотекознавства, 

документознавства, соціальних комунікацій.  

Інформаційний моніторинг статей відбувався в електронному архіві 

видання [9] та розпочався з першого випуску 2008 р., завершено останнім 

випуском 2018 р. Результат пошуку представлений у таблиці 3.4. 

Таблиця 3.4 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору 

статті; рік 

публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації 
Документи джерельної 

бази  

1. Бездрабко В. В.; 

2008, 1  

К. Г. Мітяєв і становлення 

документознавства. 

Перелік 

2. Швецова-Водка Г. 

М.; 2008, 3  

Чи потрібний документознавству 

оновлений термінологічний апарат? 

Загальносоюзні 

стандарти 

3. Рой Є. Є.; 2015, 2  

 

Деякі аспекти еволюції діловодства в 

органах державної влади на різних етапах 

історичного розвитку 

Методичні 

рекомендації 

4. Бездрабко В. В.; 

2015, 4  

Історичне документознавство в Україні: 

сучасний стан і перспективи 

Грецькі рукописи, 

арабскі рукописи 
 

«Вісник Книжкової палати» заснований у 1996 р. і висвітлює питання 

книгознавства, бібліотекознавства й бібліографознавства.  

Інформаційний моніторинг статей за визначеною темою відбувався в 

електронному архіві видання [15] та розпочався з першого випуску 2009 р., по 

останній випуск 2018 р. Результат пошуку представлений у таблиці 3.5. 

Таблиця 3.5 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору статті; 

рік публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації 
Документи 

джерельної бази  

1. Тур О.; 2018, 10 ISO/TC 46 Information and documentation: 

напрями діяльності та особливості 

представлення документознавчої термінології  

Загальносоюзні 

стандарти 

 

«Вісник Харківської державної академії культури» заснований у 1999 р.  

У збірнику розглядаються методологічні, історичні, теоретичні, методичні й 

організаційні проблеми інформаційної, бібліотечної діяльності; сучасні тенденції 

розвитку інформатики та наук соціально-комунікаційного циклу.  

Інформаційний моніторинг статей за визначеною темою відбувався в 

електронному архіві видання [16; 17] та розпочався з першого випуску 2009 р., 
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завершено останнім випуском 2018 р. Результат пошуку публікацій, в яких 

розглядаються питання документування в УРСР, представлений у таблиці 3.6. 

Таблиця 3.6 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору статті; 

рік публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації 
Документи джерельної 

бази  

1. Спасьонова Ю. М.; 

2014, 42. 

Документні ресурси архівів 

Полтавського регіону: типологічний 

аспект 

Правила, протоколи, 

рішення, розпорядження  

 

Збірник наукових статей «Наукові праці НБУВ» започаткований 1998 р.  

і висвітлює роль бібліотек як сучасних інформаційно-комунікаційних центрів у 

розвитку науки, культури, соціальних комунікацій; актуальні питання оптимізації 

та підвищення ефективності бібліотек в умовах поширення електронних 

технологій, напрацюванням інноваційних методик використання інформаційних 

ресурсів; специфіку і нові можливості комунікації бібліотек, пов’язані з 

використанням інструментарію соціальних медіа та. 

Інформаційний моніторинг статей відбувався в електронному архіві 

видання [37] та розпочався з першого випуску 2009 р., завершено останнім 

випуском 2018 р. Результат пошуку публікацій представлений у таблиці 3.7. 

Таблиця 3.7 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору 

статті; рік 

публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації Документи джерельної бази  

1. Вилегжаніна 

М.; 2010, 27 

Нормативно-правовий акт як особливий 

вид документа  

Закон, наказ, 

загальносоюзні стандарти 

2. Вербіцька О.; 

2014, 40 

Розроблення регестів протоколів 

засідань Президії АН УРСР в 1951–1955 

рр. у контексті збереження національної 

пам’яті та репрезентації історії розвитку 

академічних наукових досліджень  

Регести документів, 

протоколи  

3. Січова О.; 2015, 

42 

Класифікація документації наукових 

установ НАН України в контексті 

формування архівних фондів 

Загальносоюзні стандарти, 

класифікатор, правила, 

перелік, положення 
 

«Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» –заснований 

у 1997 р. На його сторінках вміщено статті з архівознавства, документознавства, 

джерелознавства, генеалогії, геральдики, біографістики, метрології історичної, 

маргіналістики, музеєзнавства, зброєзнавства. 
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Інформаційний моніторинг статей за визначеною темою відбувався  

в електронному архіві видання «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії 

та методики» [55], розпочався з першого випуску 2007 р., завершено останнім 

випуском 2017 р. Результат пошуку наявний у таблиці 3.8. 

Таблиця 3.8 

№ 

з/п 

П.І.Б. автору статті; 

рік публікації, 

 номер випуску 

Назва публікації 
Документи 

джерельної бази  

1. Бездрабко В.; 2010, 

16. 

ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. 

керування документаційними процесами»: 

Іmpressia et reflexia  

Загальносоюзні 

стандарти 

2. Бездрабко В.; 2011, 

19 

 «Великі реформи» діловодства й архівної 

справи та розвиток вітчизняного 

документознавства (1960–1980-і роки)  

Правила, 

постанови 

3. Крижанівський В. 

М.; 2011, 18 

До проблеми джерелознавчого вивчення 

документів з історії міського самоврядування 

ХІХ– початку ХХ ст. в українській історичній 

науці (1920–1986 рр.)  

Накази, 

інструкції, 

директиви 

 

Отже, проаналізувавши наукові статті з проблеми документування в УРСР, 

можливо визначити, що автори публікацій в якості джерельної бази більш 

схильні використовувати організаційно-розпорядчі документи.  

Інформаційний моніторинг на шпальтах періодики допоміг нам виокремити 

кількість статей здебільшого за період з 2008 по 2018 рр. у кожному з видань за 

хронологією. Винятки, за причиною відсутності наявності певної кількості 

публікацій у вільному доступі мережі Інтернет, складають: «Студії з архівної 

справи та документознавства» (2005–2015 рр.), «Вісник Книжкової палати» 

(2009–2018 рр.), «Вісник Харківської державної академії культури» (2009–2018 

рр.), «Наукові праці НБУВ» (2009–2018 рр.), «Спеціальні історичні дисципліни: 

питання теорії та методики» (2007–2017 рр.).  

На рис. 3.1. представлено коефіцієнт публікацій кожного видання у період з 

2008–2018 рр., на якому визначено кількість публікацій за означений період. 

Найбільша кількість статей знайдена у журналі «Архіви України» – 7, далі в 

порядку зниження зазначені: «Студії з архівної справи та документознавства» – 6, 

«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» – 4, «Наукові праці 

НБУВ» та «Спеціальні історичні дисципліни: питання теорії та методики» –  

по 3 статті, «Український історичний журнал» – 2, «Вісник Книжкової палати» та 
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«Вісник Харківської державної академії культури» – 1 тематична стаття. Додаток 

А представляє кількість публікацій фахових видань. 

Для інформативного демонстрування статей у Додатку Б розміщений 

рисунок, який допомагає визначити, що найбільша кількість публікацій, а саме по 

п’ять, вийшли друком у 2011 р., 2015 р. Роки з повною відсутністю статей – 2016, 

2017. В інші роки були опубліковані одна–дві тематичні публікації. 

 
 

Рис. 3.1. Показник кількості публікацій у фахових виданнях 

Автореферат дисертації – стислий виклад змісту дисертації, який 

виконується після її фактичного завершення [64]. Для отримання результатів 

інформаційного моніторингу були обрані наступні принципи: належні для автора 

наукової роботи хронологічні межі, дотримання теми нашого дослідження, 

науковий ступінь, рік захисту праці, місто спеціалізованої вченої ради, джерельна 

база. 

Автореферати дисертацій виявлені на електронних ресурсах вільного 

доступу мережі Інтернет: сайті національної бібліотеки України  

ім. В. І. Вернадського [39] в електронній базі даних «Автореферати дисертацій», 

види пошуку – за назвою, ключові слова; на офіційному сайті Українського 

науково-дослідного інституту архівної справи та документознавства [61], розділ 

«Публікації на порталі», вид пошуку – ключові слова;  у електронному каталозі 

наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв 

[38], види пошуку – за назвою, ключові слова.  

Для забезпечення вдалого пошуку автором були обрані наступні ключові 

слова: «документ», «діловод», «архів», «УРСР» «Українська РСР», «Україна», 
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«ХХ ст.». Відзначаємо найбільшу успішність таких ключових слів: «документ», 

«діловод», «Україна», за якими знайдена переважна кількість тематичних 

публікацій. Отримані результати пошуку праць демонструє таблиця 3.9. 

Таблиця 3.9 

№ 

з/п 

Автор 

дисертації 
Тема дослідження 

Здобуття 

наукового 

ступеня 

Місце і 

рік 

захисту 

1. 
Сельченкова 

С. В. 

Переліки документів у діловодстві : історія, 

класифікація, концептуальні та методичні 

засади підготовки 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2005 

2. 
Загорецька О. 

М. 

Нормативне та науково-методичне 

забезпечення організації діловодства в 

Україні у другій половині ХІХ – на початку 

ХХІ століття 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2005 

3. Палеха Ю. І.  

Культура діловодства в сучасних установах 

України : становлення, технологія, 

організація, керування 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2005 

4. 
Савицький В. 

Т. 

Документаційне забезпечення діяльності 

органів державної влади та місцевого 

самоврядування України 

кандидат наук 

з державного 

управління 

Львів, 

2006 

5. Петрова І. О.  

Документаційне забезпечення діяльності 

органів місцевого самоврядування в Україні 

: сучасний стан та перспективи розвитку 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2008 

6. 
Бездрабко В. 

В. 

Становлення і розвиток документознавства 

в Україні (друга половина ХХ – початок 

ХХІ ст.) 

доктор 

історичних 

наук 

Київ, 

2010 

7. 
Ковтанюк Ю. 

С.  

Електронне документознавство в Україні : 

сутність наукового напряму, історія 

формування, перспективи розвитку 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2012 

8. Бойко В. Ф. 
Уніфікація документації в Україні : історія 

та сучасний стан 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2015 

9. Отамась І. Г. 

Організація діловодства у регіонах УСРР–

УРСР у 1920–1980-х роках (на прикладі 

Черкаського регіону) 

кандидат 

історичних 

наук 

Київ, 

2015 

 

Здійснений інформаційний моніторинг авторефератів дисертацій 

вітчизняної наукової спільноти з проблеми документування в УРСР відображає 

наступне: загальна кількість авторефератів дисертацій – 9; з них: на здобуття 

наукового ступеня кандидата історичних наук – 7, кандидата наук з державного 

управління – 1, доктора історичних наук – 1. 

Рис. 3.2 демонструє результати інформаційного моніторингу  

у хронологічному порядку: 2005 р. збагачений захистом трьох дисертацій, 2006, 

2008, 2010, 2012 лише по одній дисертації, у 2015 р. відбувся захист двох праць. 
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Рис. 3.2. Результати інформаційного моніторингу з 2000 по 2018 рр. 

На рис. 3.3. зазначені міста, в яких діють спеціалізовані спеціалізовані вчені 

ради. У столиці нашої держави – місті Києві захищено вісім дисертацій, місто 

Львів – одна дисертація. 

 

Рис. 3.3. Кількість дисертаційних досліджень за містом розташування 

спеціалізованої вченої ради 

Список найбільш популярних документів джерельної бази наведений у 

таблиці 3.10. Першу групу документів становлять організаційно-розпорядчі. Вони 

найчастіше представлені у вигляді постанов, розпоряджень, рішень. Другу групу 

освітлюють нормативні документи – загальносоюзні стандарти, класифікатори, 

переліки. Третю і найменшу ланку склали методичні документи.  

Таблиця 3.10 

№ 

з/п 

П. І. Б. автора дисертації,  

науковий ступінь 
Документи джерельної бази, використані у дисертації 

1. Сельченкова С. В., к. і. н. нормативні документи (переліки) 
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Продовження таблиці 3.10 

2. Загорецька О. М., к. і. н. 
нормативні документи (загальносоюзні стандарти, 

класифікатори), методичні документи (інструкції) 

3. Палеха Ю. І., к. і. н. 
організаційно-розпорядча документація (постанови, 

розпорядження, рішення) 

4. 
Савицький В. Т.,  

канд. наук з держ. упр. 

організаційно-розпорядча документація (постанови, 

розпорядження, рішення) 

5. Петрова І. О., к. і. н. 
організаційно-розпорядча документація (постанови, 

розпорядження, рішення) 

6. 

Бездрабко В. В., д. і. н. 

 

 

організаційно-розпорядча документація (постанови, 

розпорядження), нормативні документи (загальносоюзні 

стандарти) 

7. Ковтанюк Ю. С., к. і. н. нормативні документи (класифікатори)  

8. Бойко В. Ф., к. і. н. нормативні документи (класифікатори, переліки) 

9. Отамась І. Г., к. і. н. 
організаційно-розпорядча документація (постанови, 

розпорядження, рішення) 
 
Таким чином, засобами інформаційного моніторингу ми з’ясували 

документи за видовими характеристиками, які були актуальні в Українській РСР 

в 1946–1991 рр. Досліджено частоту використання зазначених документів  

у наукових працях. 

Фахові видання з документознавства необхідно сприймати як центр 

формування нових, унікальних знань з огляду на історичну складову або 

перспектив розвитку з боку проблеми з документування. Періодичні видання є 

важливим історичним джерелом, здатним збагатити історіографічне й історичне 

відтворення документування, виявити різноаспектні відрізнення епохи. 

Для кожного джерела з документування в УРСР були наведені категорії 

інформаційного моніторингу, у кожного були свої особливості, але спільним було 

визначення документів, що склали джерельну базу досліджень. Результати 

підрахунку представлені у додатку В, з якого відзначаємо, що найбільше 

використано постанов, загальносоюзних класифікаторів – по 11 %, методичних 

рекомендацій – 8 %, розпоряджень, рішень, класифікаторів – по 7 %. Найменше – 

актів, статутів, заяв, директив, регестів – по 1 %. 

Здійснений інформаційний моніторинг наукових статей та дисертацій 

допоміг визначити коло і тематичність, кількісний та якісний показники наукових 

пошуків щодо використання серед них організаційно-розпорядчої документації за 

означений період в історії України. 
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ВИСНОВКИ 

Реалізуючи поставлену мету і завдання наукової роботи встановлено, що 

інформаційно-аналітична складова документаційної традиції в УРСР  

у 1946–1991 рр. дозволила ствердити існування в республіці ознак національної 

системи документування. Архівне управління виступало в якості головного 

осередку контролю за документуванням в міністерствах, відомствах, установах 

Української РСР. Це полягало у відповідальності за стан поточного 

документування, нормативно-методичне його забезпечення, розроблення 

примірних та типових номенклатур справ. На законодавчому рівні була створена 

низка інструкцій з діловодства, положень, постанов, розпоряджень, що 

регламентували стан документування в країні, визначали проблеми та напрямки 

розвитку системи документування. Зазначаємо початок організації підготовки 

кадрів працівників, що безпосередньо працювали у сфері документування та від 

яких залежав стан діловодства в установах. Проводилися республіканські наукові 

конференції з архівознавства та інших спеціальних історичних дисциплін (секція 

«Архівознавство та діловодство»). Особливо слід наголосити на створенні 

Всесоюзного науково-дослідного інституту документознавства та архівної справи 

у 1966 р. як загальнодержавного гіганту створення розробок в галузі 

документування. 

Необхідно відзначити, що створення Єдиної державної системи діловодства 

вирішило основні проблеми, які виникали у зв’язку  

з удосконаленням і раціоналізацією документування в установах і підприємствах 

УРСР. Безперечно, практичне впровадження у 1973 р. Єдиної державної системи 

діловодства сприяло раціоналізації процесу документування, підвищенню 

відповідальності працівників за своєчасне і якісне виконання документів, 

скороченню обсягів операцій з документами, прискоренню документообігу, 

посиленню контролю за станом документування та дотриманню встановлених 

інструкцією з діловодства правил, підвищенню культури і ефективності праці 

службовців і механізації діловодних процесів. Зокрема, відбулася уніфікація та 

стандартизація службової документації, класифікація документів у поточному 

документуванні, механізація процесів документування. 
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Інформаційний моніторинг як технологія безупинного спостереження за 

об’єктами інформаційного середовища з метою їх оцінки, аналізу та з’ясування 

можливості впливу на подальше застосування сьогодні доволі широко 

використовується різними установами. Особливо успішно розвиваються форми 

інформаційного моніторингу у дослідженні інформаційних потоків, 

інформаційних технологій, контенту веб-ресурсів мережі Інтернет. Виходячі з 

цього третій розділ присвячений інформаційно-аналітичній складовій 

документаційної традиції в 1946–1991 рр. Пошук здійснювався у вітчизняних 

фахових виданнях документознавчого, історичного та бібліотекознавчого 

спрямування за період 2008–2018 рр., в яких безпосередньо чи опосередковано 

висвітлюються питання документування в УРСР – науково-практичному журналі 

«Архіви України», часописі «Український історичний журнал», збірнику 

наукових праць «Студії з архівної справи та документознавства», науковому 

журналі «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія», науково-

практичному журналі «Вісник Книжкової палати», збірниках наукових праць 

«Вісник Харківської державної академії культури», «Наукові праці Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського», «Спеціальні історичні дисципліни: 

питання теорії та методики» та авторефератів дисертацій (2000–2018 рр.). Пошук 

здійснений в електронних каталогах спеціалізованих сайтів, початком якого було 

окреслення ключових слів, «маркерів» пошуку та систематизації отриманих 

результатів. 

У результаті навігації серед електронних джерел виявлена незначна 

кількість публікацій, у яких висвітлюються питання процесу документування, 

тоді як основний масив праць присвячений історіографії, нормативно-правовій 

базі та уніфікації документів УРСР. За період 2008–2018 рр. було знайдено та 

опрацьовано 7 тематичних статей на шпальтах «Архівів України»,  

6 статей у «Студіях з архівної справи та документознавства», 4 статті на 

сторінках журналу «Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія»,  

по 3 статті у «Наукових працях Національної бібліотеки України  

імені В. І. Вернадського» та збірнику наукових праць «Спеціальні історичні 

дисципліни: питання теорії та методики», 2 статті у часописі «Український 
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історичний журнал», по 1 статті на сторінках науково-практичного журналу 

«Вісник Книжкової палати» та збірника наукових праць «Вісник Харківської 

державної академії культури».  

Що стосується дисертацій, то при здійсненні інформаційного моніторингу 

було виявлено та вивчено 9 авторефератів дисертацій в електронній базі 

Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, на сайті Українського науково-

дослідного інституту архівної справи та документознавства, у електронному 

каталозі наукової бібліотеки Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв. 

Автором дослідження проведений контент-аналіз опублікованих праць, що 

допоміг окреслити частоту використання документів УРСР періоду  

1946–1991 рр., серед наукової спільноти, що впливали на процес документування. 

Виходячи з цього можна узагальнити частоту звернень авторів до 

документів УРСР. Відзначаємо, що серед документальних джерел найбільше 

використано постанов, загальносоюзних класифікаторів, методичних 

рекомендацій, розпоряджень, рішень, класифікаторів, найменше – актів, статутів, 

заяв, директив, регестів. 

Інформаційний моніторинг з проблеми документування в УРСР 

1946–1991 рр., як інструмент інформаційно-аналітичної діяльності, забезпечив 

популяризацію опрацьованих статей та дисертацій, а також визначив зручний 

доступ до упорядкованого переліку наукових студій. 
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«Бібліотекознавство. 

Документознавство. 

Інформологія» 

«Вісник Книжкової палати» 

«Вісник Харківської державної 

академії культури» 

«Наукові праці НБУВ» 

«Спеціальні історичні 

дисципліни: питання теорії та 

методики» 
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Додаток В 

 

 

Процентна кількість документів УРСР, що були використані  

науковцями у своїх працях 

 

 

Закони 

3% 
Переліки 

7% 

Акти 

1% 

Загальносоюзні 

стандарти 

11% 

Директиви 

1% 

Протоколи 

7% 

Статут 

1% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

Регести 

документів 

1% 
Інструкції 

6% 

Наукові звіти 

2% 

Постанови 

11% 

Описи справ 

2% 

Розпорядження 

8% 

Рішення 

8% 

[ИМЯ 

КАТЕГОРИИ] 

[ПРОЦЕНТ] 

Правила 

5% 

Методичні 

рекомендації 

8% 

Заяви  

1% 

Накази 

5% 

Положення 

4% 


