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ВИДАВНИЧА СПРАВА 
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Леся Кучеренко, 

завідувач відділу наукової підготовки 

державних бібліографічних покажчиків 

Книжкової палати України 

Інформаційний ресурс української газетної періодики  
(за матеріалами бази даних державної бібліографії  

"Літопис газетних статей" за 2014 р.) 

Проведено бібліометричний аналіз записів на газетні публікації. Наведено статистичні дані їхнього розподілу за 
класами УДК. Складено список газет, матеріали з яких  опрацьовано при формуванні бази даних. Представлено 

територіальний розподіл газет і мовна структура записів. 
Ключові слова: газетні публікації, газетні статті, аналіз записів, випуск видань, територіальний розподіл, мовна 

структура. 

Постановка проблеми. Бібліотеки, наукові, інформа-
ційні установи України щороку випускають певну кількість 
бібліографічних видань. Серед них є такі, що виходять із 
встановленою періодичністю, і неперіодичні — тематичні, 
хронологічні, присвячені певній особистості, території 
тощо. Книжкова палата України — єдина в країні установа, 
яка випускає бібліографічні покажчики універсального 
змісту — державні бібліографічні покажчики (літописи), 
об'єднані в серію "Національна бібліографія України". Це 
завдання покладене на Книжкову палату Законом України 
"Про видавничу справу", ст. 27. 

Серед восьми покажчиків серії виділяється "Літопис 
газетних статей", який містить бібліографічну інформацію 
про статті наукового і суспільно значущого змісту, що 
опубліковані в газетних виданнях. Завданням Книжкової 
палати є найповніше відображення у літописі подій дер-
жавного і регіонального значення, для чого із загальної 
кількості газетних видань (2169 назв у 2014 році) від-
бирають 70, серед яких центральні ("Голос України", 
"Урядовий кур'єр" та інші) та по кілька газет з кожного 
регіону нашої країни. 

Державні бібліографічні покажчики формують на основі 
баз даних державної бібліографії, які створюють окремо на 
кожне поточне число видання. Для аналізу інформаційного 
наповнення покажчика бази даних усіх номерів покажчика 
за рік (загалом 24) об'єднують в одну базу даних. 

Мета дослідження: визначення ступеня інформа-
тивності та тематичної спрямованості публікацій у газетних 
виданнях. 

Метод дослідження: бібліометричний аналіз баз даних 
бібліографічної інформації. 

Об'єкт дослідження: база даних державної бібліо-
графії "Літопис газетних статей" за 2014 рік. 

Пропоноване дослідження присвячене інформаційному 
наповненню бази даних державної бібліографії газетних 
статей за 2014 рік. Подібного дослідження не здійснює 
жодна установа країни, що і обґрунтовує його унікальність і 
наукову новизну. 

Головна мета "Літопису газетних статей" — зорієнту-

вати широке коло читачів у значному потоці газетної 

інформації, ознайомити з основними тематичними напря-

мами на прикладі різних за масштабами та читацькою 

аудиторією газетних видань. Інформація, вміщувана в по-

кажчику, може бути використана або безпосередньо в по-

точній інформаційно-бібліографічній роботі, або слугувати 

для ретроспективного пошуку інформації. Найціннішою 

частиною покажчика є описи офіційних документів Пре-

зидента України, органів законодавчої та виконавчої влади: 

указів, законів, постанов, розпоряджень тощо. 

Під час дослідження проаналізовано 13 000 бібліо-

графічних записів бази даних газетних публікацій, що 

увійшли до бібліографічного покажчика "Літопис газетних 

статей" за означений період. Аналіз записів здійснено за 

класами Універсальної десяткової класифікації (УДК), 

місцем випуску видань, мовною ознакою. 

Результати аналізу наочно продемонстровано 11 діагра-

мами та представлено у двох таблицях. 

Із наведених даних видно: менше половини загального 

обсягу (45,5%, або 5915 записів) становить клас 3 Суспільні 

науки, що слугує для групування статей щодо теорії та 

методології суспільних наук, статистики, демографії, соціо-

логії, політики, економіки, права, державного адміністра-

тивного управління, військової справи, соціальної допомоги 

та страхування, освіти та етнографії тощо. 

Друге місце у структурі розподілу займає клас 6 При-

кладні науки. Медицина. Техніка — 2474 записи (19,03%), де 

відображено публікації з питань технології різних галузей 

промисловості, виробничих процесів, роботи транспорту і 

транспортних засобів, сільського господарства, а також 

щодо практичного використання загальних законів фізики, 

хімії, біології та іншого з метою отримання необхідних для 

життя людини матеріалів і продуктів, використання при-

родних багатств тощо. 

Суттєву частку становить клас 7 Мистецтво. Деко-

ративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт — 2058 записів 

(15,84%), адже мистецтво та спорт є одними з форм 

суспільної свідомості та засобів формування і міжосо-

бистісних стосунків, що виникають у суспільстві. 

© Кучеренко Л., 2015 
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Діагр. 1. Розподіл газетних статей за класами УДК 

Стабільно великим відсотком представлено клас 

8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературо-

знавство — 1588 записів (12,21%). 

Клас 9 Географія. Біографії. Історія займає п'яте місце 

(3,18%) і у ньому — 413 записів, що об'єднує два великих 

комплекси: перший інформує про природничі науки, що 

вивчають географічну оболонку Землі, її просторову, 

природну і соціально-економічну різноманітність, а також 

зв'язки між природним середовищем і діяльністю людини, 

другий — гуманітарні (історичні) науки і вміщує такі 

розділи: біографія — життєпис окремою особи або групи 

осіб та історія — наука, яка відтворює "життєпис" людства. 

Клас 0 Загальний відділ репрезентують 232 бібліо-

графічних записи (1,78%), що висвітлюють публікації з 

питань організації наукової роботи, науково-технічної ін-

формації, писемності, інформаційних технологій, бібліо-

графії та бібліотечної справи, журналістики тощо. 

Незважаючи на актуальність теми, незначною кіль-

кістю (1,21%, або 157 записів) у загальному розподілі пред-

ставлено клас 2 Релігія. Теологія (богослов'я), що містить 

публікації з питань теорії, філософії та природи релігії, 

релігійної практики окремих релігій та релігійних систем від 

доісторичних до сучасних. 

Невеликим обсягом представлено клас 5 Математика. 

Природничі науки — 125 записів (0,96%), що вивчає величини, 

кількісні відносини й просторові форми, явища навколиш-

нього світу в живій та неживій природі. А найменший від-

соток (0,29%, або 38 записів) становить клас 1 Філософія. Пси-

хологія, де згруповано записи щодо історії філософії, сутнос-

ті предмета, методів, категорій філософії, філософських сис-

тем і концепцій (ідеалізму, матеріалізму, соціалістичних учень, 

утопічного соціалізму, марксизму), а також питання загальної 

психології, психології окремих видів діяльності, віку та 

статі, парапсихології, гіпнотизму, навіювання, психотехніки. 

 
Діагр. 2. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 0 Загальний відділ 

У діагр. 2 представлено розподіл бібліографічних 

записів у відсотках за розділами класу 0 Загальний відділ. 

Найбільшу кількість відображають розділи 00 Загальні 

питання науки та культури, що вивчає загальні питання 

наукознавства, наукову термінологію, культурологію за-

галом, комп'ютерні системи оброблення інформації та 

управління інформаційно-аналітичними системами, теорію 

управління і менеджмент загалом, досліджує важливість, 

значення і місце науки і знань у суспільстві, висвітлює 

загальні питання стандартизації, метрології, хронології — 

43,10%, або 100 записів та 070 Газети. Преса. Жур-

налістика — 22,41%, або 52 записи, що вміщують інфор-

мацію про газетну справу, журналістику та ЗМІ загалом. 

Розділ 02 Бібліотечна справа. Бібліотекознавство становить 

16,82%, або 39 записів, де відображено інформаційну, 

культурну, освітню діяльність суспільства, що включає 

створення і розвиток мережі бібліотек, формування та 

обробку бібліотечних фондів, організацію бібліотечного, 

інформаційного та довідково-бібліографічного обслугову-

вання користувачів бібліотек тощо, а розділ 06 Організації 

загального типу "відстає" від попереднього на 6 публікацій — 

14,22%, або 33 записи, що охоплюють інформацію про 
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соціальні групи, які розподіляють виконання завдань між 

учасниками для досягнення певної колективної мети, 

знайомить з культурно-освітніми та науково-дослідними 

закладами, призначеними для вивчення, збереження та ви-

користання пам'яток природи, матеріальної і духовної 

культури, вивчає теорію, історію і практику музейної 

справи, сповіщає про виставки. Це майже вдвічі менше, ніж 

вищезазначені розділи. Найменшу кількість вміщують роз-

діли 050 Серіальні видання. Періодика — 2,16%, або 

5 записів, та 01 Бібліографія і бібліографічні покажчики. 

Каталоги — 1,29%, або 3 записи. Розділи 030 Універсальні 

довідкові видання (як тема), 08 Видання змішаного змісту. 

Збірники та 09 Рукописи. Раритети і рідкісні книги не 

представлено жодною публікацією. 

У класі 1 Філософія. Психологія (діагр. 3 ) понад поло-

вину загального обсягу становлять публікації з психології 

окремих видів діяльності, парапсихології та психоаналізу 

(розділ 159.9 Психологія) — 63,16%, або 24 записи. Наступ-

ним за кількістю є розділ 1/14 Філософія, де відображено 

публікації з філософських наук — 26,32%, або 10 записів. 

Найменшою кількістю публікацій (5,26%, або 2  записи) 

представлено розділи 16 Логіка. Епістемологія. Теорія 

пізнання. Методологія та логіка науки  і 17 Філософія 

моралі. Етика. Практична філософія. 

Клас 2 Релігія. Теологія (богослов'я) у бібліографічному по-

кажчику "Літопис газетних статей" не поділяється на розділи. 

Особливості розподілу газетних статей класу 3 Суспільні 

науки (у процентному співвідношенні) ілюструює діагр. 4. 

 
Діагр. 3. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 1 Філософія. Психологія 

 

Діагр. 4. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 3 Суспільні науки 

Майже третина загального обсягу (27,03%, або 1599 за-

писів) класу 3 Суспільні науки інформує про публікації з 

питань економіки та організації праці, економічних законо-

мірностей розвитку сфери праці та зайнятості, трудових від-

носин, умов формування і використання трудового по-

тенціалу, територіальної організації виробництва, економіки 

землі та житла, форм організації та співробітництва, між-

народних економічних зв'язків і світової економіки, фінан-

сової галузі, банківської справи, фондового ринку тощо 

(розділ 33 Економіка. Економічні науки). Значною кількістю 

представлено розділ 35 Державне адміністративне управ-

ління. Уряд. Військова справа — 24,67%, або 1459 записів, в 

якому висвітлено публікації про діяльність органів дер-

жавної влади, основні завдання, які виконують державні 

органи, їхні структурні підрозділи та посадові особи, вплив 

держави на стан і розвиток суспільних процесів, розглянуто 

питання військової теорії та практики, пов'язані з війсь-

ковою наукою, історією, освітою, медициною, будівницт-

вом, підготовкою і діями збройних сил тощо. 22,21%, або 

1314 записи вміщує розділ 34 Право. Юриспруденція, в 

якому групується інформація про систему загальних загаль-

нообов'язкових, формально-визначених правил поведінки, 

що встановлюються, охороняються і гарантуються дер-

жавою з метою врегулювання найважливіших суспільних 

відносин, а також основні галузі права. Четверте за кіль-

кістю місце посідає розділ 37 Освіта. Виховання. Навчання. 

Дозвілля — 11,28%, або 667 записів, що інформують про 

статті із загальних питань освіти, виховання і навчання, 
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організації діяльності дошкільних, шкільних, середніх 

професіональних, середніх спеціальних та вищих 

навчальних закладів, методики й форм викладання, системи 

виховання тощо. Меншою кількістю представлений розділ 

36 Забезпечення духовних і матеріальних життєвих потреб 

— 6,24%, або 369 записів, де зосереджена інформація про 

документи, присвячені питанням надання соціальної 

допомоги і соціального забезпечення, забезпечення житлом, 

захисту прав споживачів та різним видам страхування. 

Шосту "сходинку" займає розділ 32 Політика (5,49%, або 

325 записів), до якого включено публікації з історії та 

розвитку політичної думки, теорії влади і владних відносин, 

політичної системи суспільства, політичної культури, а 

також присвячені політичним партіям та партійним 

системам, політичним елітам та громадським лідерам, 

світовому політичному процесу, політичному 

прогнозуванню та ін. Розділ 39 Культурна антропологія. 

Етнографія. Фольклор репрезентують 98 записів (1,66%). 

До розділу 31 Демографія. Соціологія. Статистика 

увійшло 78 записів, що становить 1,32% і охоплює 

інформацію з питань соціального співжиття людей, 

соціальної структури, праці, сім'ї, соціальної мережі, засобів 

комунікації (мас-медіа), міграції, дослідження масових 

суспільних, явищ і процесів. Найменшою кількістю 

представлено розділ 30 Теорії, методологія та методи 

суспільних наук. Соціографія — 0,10%, або 6 записів. 

 

Діагр. 5. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 5 Математика. Природничі науки  

Проаналізувавши записи класу 5 Математика. При-

родничі науки (діагр. 5), можна стверджувати, що 

питанням захисту навколишнього середовища, охороні 

природи та екології довкілля присвячено найбільшу 

кількість газетних статей (38,40%, або 48 записів), тому 

цілком закономірно, що розділ 502/504 Наука про 

навколишнє середовище. Енвіронментологія. Екологія 

посідає перше місце в класі. Науці про Землю, 

геологічним наукам, економічній геології (розділ 55 

Геологія. Науки про Землю — 19,20%, або 24 записи) та 

навколишньому світу тварин та їх взаємозв'язкам з 

довкіллям (розділ 59 Зоологія — 18,40%, або 23 записи) в 

газетних публікаціях уваги приділяється менше, ніж 

питанням попереднього розділу. Розділ 52 Астрономія. 

Астрофізика. Космічні дослідження. Геодезія становить 

7,20%, або 9 записів, де вміщено інформацію про статті 

щодо спостереження і пояснення подій, що відбуваються 

як за межами Землі та її атмосфери, так і на її поверхні. 

Незначну кількість — від 1,60% до 4,80%, або від 2 до 

6 записів — у 2014 році зафіксовано на публікації, де 

вміщено важливі аспекти математичних, фізичних, хі-

мічних і біологічних наук, досліджень біологічної різно-

манітності світу рослин, їхньої систематизації і класи-

фікації (розділи 51 Математика, 53 Фізика, 54 Хімія, 

57 Бioлогiчні науки загалом, 58 Ботаніка). Розділ 56 Па-

леонтологія не представлено жодною публікацією. 

 
Діагр. 6. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 
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Аналіз класу 6 Прикладні науки. Медицина. Техніка 

(діагр. 6) дав змогу встановити, що найбільша кількість 

статей належить до розділу 61 Медичні науки (36,46%, або 

902 записи), в ньому зібрано інформацію про статті, 

присвячені стану галузі медицини, різноманітним захво-

рюванням, методам їхньої профілактики та зміцненню 

здоров'я людини. І це не випадково, адже одним із най-

важливіших пріоритетів державної політики України є збе-

реження та зміцнення здоров'я нації на підставі формування 

здорового способу життя та підвищення доступності та 

якості медичної допомоги. Розділ 62 Машинобудування. 

Техніка загалом вміщує 637 записів (25,75%), де роз-

глядається найважливіша комплексна галузь обробної про-

мисловості, що вбирає верстатобудування, приладобуду-

вання, авіа- та ракетобудування, енергетичне, металургійне, 

гірниче, хімічне, атомне і транспортне машинобудування, 

виробництво зброї та продукції військово-промислового 

комплексу. Розділ також пов'язаний з добуванням та ви-

користанням корисних копалин та їхньою обробкою, вивчає 

питання одержання, розподілу, перетворення і застосування 

електричної та ядерної енергії, будівництва інженерних і 

гідротехнічних споруд, залізниць, автомобільних доріг тощо. 

16,41%, або 406 записами представлено розділ 63 Сільське 

господарство та суміжні науки. Лісове господарство. 

Мисливство. Рибне господарство, який займає третє місце 

та репрезентує публікації з питань забезпечення населення 

продовольством і отримання сировини для низки галузей 

промисловості, розведення і використання сільськогоспо-

дарських тварин, нових сортів, гібридів культурних і 

дикорослих видів рослин, відтворення і збільшення запасів 

риби, обліку та відтворення, охорони і захисту лісів, а також 

регулювання їхнього використання, розвитку мисливської 

галузі. Наступний за кількістю публікацій розділ 65 Орга-

нізація та управління підприємствами зв'язку, транспорту, 

торгівлі, поліграфії. Бухгалтерська справа, рахівництво. 

Зв'язок з громадськістю — 14,27%, або 353 записи. Розділ 

66 Хiмiчна технологія. Хiмiчна промисловість і спорiдненi 

галузі репрезентує 91 (3,68%) запис на статті, в яких ви-

світлено питання хімічної технології, виробництва хімічних, 

нафтохімічних продуктів і вибухових речовин, досліджують-

ся мікробіологічна, харчова, скляна, керамічна промисло-

вості та металургія. Незначна кількість записів припадає на 

розділ 64 Домоведення. Домашнє господарство. Комунальне 

господарство. Служба побуту — 1,62%, або 40 публікацій. 

Назво розділу не потребує розшифрування. Розділ 67/68 Різні 

галузі промисловості та ремесла. Галузі промисловості та 

ремесла, що виробляють готову продукцію, де уміщено 

0,72%, або 18 записів, об'єднує інформацію про кілька 

галузей промисловості, які відрізняються структурою і 

масштабами виробництва, використанням природних ре-

сурсів, характером виробничих зв'язків, а саме: ювелірна, 

деревообробна, шкіряна, целюлозно-паперова, текстильна, 

гумова, пластмасова, кабельна, годинникова, ковальська, 

меблева, взуттєва, швейна, парфумерно-косметична, хутря-

на, галантерейна. У розділі 69 Будівельна промисловість. 

Будівельні матеріали. Будівельно-монтажні роботи (0,69%, 

або 17 записів) згруповано матеріали про аспекти будівель-

ної галузі та виробництва будівельних матеріалів. Зовсім 

незначна частка в тематичному розподілі належить розділу 

60 Біотехнологія — 0,40%, або 10 записів, що інформують 

про газетні матеріали з питань, пов'язаних з вирішенням гло-

бальних проблем людства — ліквідацією нестачі продо-

вольства, енергії, мінеральних ресурсів, поліпшенням стану 

охорони здоров'я та якості навколишнього середовища. 

 
Діагр. 7. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 7 Мистецтво. Декоративно-прикладне мистецтво. Ігри. Спорт 

Як свідчать дані діагр. 7, понад половину, а саме 

50,39%, (1037 записів) становить розділ 79 Видовищні види 

мистецтва. Розваги. Ігри. Спорт. 24,39%, або 502 записи, 

належать до розділу 73/76 Образотворче мистецтво. Де-

коративно-прикладне мистецтво. До розділу 78 Музика. 

Музичні інструменти увійшов 361 запис, тобто 17,54%. 

Невеликою кількість представлено розділ 72 Архітектура — 

2,67%, або 55 записів, а розділ 7.01/.09 Теорія та філософія 

мистецтва, методи, періоди, стилі, способи представлення 

(зображення)"відстає" від попереднього на 10 публікацій — 

2,19%, або 45 записів, який знайомить із публікаціями про 

школи, стилі, напрями мистецтва; техніку та майстерність, 

об'єкти та теми художнього відображення; види занять та 

діяльності, пов'язаних із мистецтвом. Ще менше статей 

(1,70% і 1,12%, або 35 і 23 записи відповідно) у 2014 році 

стосувалися фотографічних та фотомеханічних процесів, 

систем, а також фотомистецтва загалом, висвітлювали пи-

тання планування у межах адміністративно-територіальних 

одиниць, у міській та сільській місцевостях, містобудування 

загалом, знайомили із заходами щодо формування та збе-

реження ландшафту, дизайну озеленення, охорони історич-

них та культурних пам'яток (розділи 71 Планування у межах 

адміністративно-територіальних одиниць. Планування у 

міській та сільській місцевостях. Ландшафти, парки. Сади та 

77 Фотографія, техніка кінематографії та подібні процеси). 

За результатами аналізу класу 8 Мова. Мовознавство. 

Художня література. Літературознавство визначено, що 

96,16% загального обсягу, або 1527 статей, присвячено 

художній літературі як виду мистецтва, що відображає 

дійсність у художніх образах і є результатом творчого 
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процесу автора, а також вивченню теорії та історії 

літератури, літературної критики. Невеликою кількістю 

представлено розділ 81 Лінгвістика. Мовознавство. Мови — 

3,71%, або 59 публікацій, що розглядають мову в усій 

складності її прояву, природну людську мову взагалі та всі 

мови світу як індивідуальних її представників, вивчає 

історію, розділи і галузі лінгвістики та основні лінгвістичні 

концепції. І лише 0,13%, або 2 записи, у базі даних 

2014 року інформують про публікації із загальних питань 

лінгвістики та літератури. 

 
Діагр. 8. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 8 Мова. Мовознавство. Художня література. Літературознавство 

 
Діагр. 9. Розподіл газетних статей за розділами УДК класу 9 Географія. Біографії. Історія 

Найбільше у класі 9 Географія. Біографії. Історія на-

лічується записів розділу 93/94 Історія — 61,50%, або 254 за-

писи, що належать до вивчення минулого людства, по-

кладаючись при цьому на письмові та матеріальні свідчення 

минулих подій, а у розділі 908 Краєзнавство записів 

27,60%, або 114, тут уміщено інформацію про публікації з 

історії, економіки, географії, етнографії і культури окремих 

держав, областей, міст, місцевостей загалом. До розділу 

902/904 Археологія. Передісторія. Археологічні пам'ятки 

увійшло 22 записи, що становить 5,33% і охоплює ін-

формацію з історії людського суспільства на основі вив-

чення пам'яток кам'яного, мідного (бронзового), залізного 

віків, про археологічні дослідження. Розділ 929 Біографічні 

дослідження містить 17 публікацій (4,12%), що присвячені 

вивченню життєвого та творчого шляху особистості, пи-

танням, повꞌязаним із геральдичною наукою, символікою, 

прапорами, штандартами тощо. Найменшою кількістю 

(1,45%, або 6 записів) представлено розділ 91 Географія. 

Географічні дослідження Землі та окремих країн. По-

дорожі. Регіональна географія, що відображають геогра-

фічні дослідження, а також окремі галузі географії. 

На основі аналізу державних бібліографічних по-

кажчиків "Літопис газетних статей" складено список газет, 

матеріали з яких опрацьовано при формуванні бази даних. 

У табл. 1 подано назви газет, статті з яких відображалися у 

"Літописі газетних статей" у 2014 році та кількість записів 

за аналізований період, а у діагр. 10 — розподіл публікацій з 

цих газет у відсотках. 

Результати аналізу дали змогу встановити, що п'ята 

частина записів цього розділу у базі даних за 2014 рік 

(20,50%, або 2665) інформує про публікації з газети Ка-

бінету Міністрів України "Урядовий кур'єр", на другому 

місці газета Верховної Ради України "Голос України" — 

9,28%, або 1207 записів, більшість з яких інформують про 

офіційні матеріали органів законодавчої та виконавчої 

влади: закони, укази, постанови, розпорядження тощо. Третє 

місце посідає щоденна всеукраїнська газета "День" — 3,82%, 

або 496 записів, четверте — всеукраїнське щотижневе 

професійне юридичне видання "Юридична газета" — 3,16%, 

або 411 записів. Замикають п'ятірку лідерів газета письмен-

ників України "Літературна Україна" — 2,94%, або 382 за-

писи, та щоденна газета "Високий Замок" — 2,80%, або 

364 записи. Шосте місце поділено між газетами, пред-

ставленими в "Літописі..." майже однаковою кількістю пуб-

лікацій, а саме: газета Київської міської ради "Хрещатик" 

(2,06%, або 268 записів), обласний суспільно-політичний 
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щотижневик "Зоря" (1,82%, або 236 записів), офіційне 

видання Харківської обласної ради та Харківської обласної 

державної адміністрації "Слобідський край" (1,82%, або 

236 записів), обласна суспільно-політична газета "Вісті 

Придніпров'я" (1,80%, або 234 записи), газета для фахівців 

народного господарства "Праця і зарплата" (1,79%, або 

233 записи), газета Одеської обласної ради "Одеські вісті" 

(1,77%, або 230 записів), центральний друкований орган 

Міністерства оборони України "Народна армія" (1,75%, або 

228 записів), всеукраїнський громадсько-політичний тижне-

вик "Демократична Україна" (1,64%, або 213 записів). На-

ступне місце розподілено між такими газетами: газета об-

ласної ради "Вінниччина" (1,49%, або 194 записи), не-

залежна громадсько-політична газета "Волинь-нова" (1,47%, 

або 191 запис), громадсько-політична газета Івано-Франків-

ської області "Галичина" (1,42%, або 185 записів), всеукраїн-

ський культурологічний тижневик "Слово Просвіти" (1,42%, 

або 185 записів), інформаційно-аналітичний тижневик "Дзер-

кало тижня" (1,41%, або 184 записи), всеукраїнська гро-

мадсько-політична газета "Зоря Полтавщини" (1,40%, або 

183 записи), загальнодержавна українська газета "Культура і 

життя" (1,36%, або 175 записів), газета Хмельницької об-

ласної ради та обласної державної адміністрації "Подільські 

вісті" (1,32%, або 171 запис), суспільно-політична газета Ми-

колаївської області "Южная правда" (1,32%, або 171 запис), 

друкований орган Міністерства оборони України "Крила 

України" (1,65%, або 167 записів), обласна офіційна гро-

мадсько-політична газета "Житомирщина" (1,22%, або 159 за-

писів), щоденна газета для киян "Вечірній Київ" (1,21%, або 

157 записів), Черкаська обласна газета "Нова доба" (1,18%, 

або 153 записи), всеукраїнська загальнополітична і літе-

ратурно-художня газета "Кримська світлиця" (1,16%, або 

151 запис). Восьме за кількістю місце посідають записи на 

газети, з яких відібрано для включення у "Літопис..." від 101 

до 150 газетних публікацій, серед них: всеукраїнська що-

тижнева газета "Закон і бізнес" (1,15%, або 150 записів), 

газета літератури, мистецтва, критики, наукового і гро-

мадського життя "Українська літературна газета" (1,14%, 

або 149 записів), газета обласної ради і обласної державної 

адміністрації "Запорізька правда" (1,11%, або 143 записи), 

газета обласної ради і обласної державної адміністрації 

"Новини Закарпаття" (1,08%, або 140 записів), Чернігівська 

обласна газета "Деснянська правда" (1,06%, або 138 за-

писів), всеукраїнська транспортна газета "Магістраль" 

(1,03%, або 134 записи), газета Федерації професійних 

спілок України "Профспілкові вісті" (1,02%, або 133 за-

писи), громадсько-політична газета Рівненської області 

"Вільне слово" (0,98%, або 127 записів), тижневик 

Пенсійного фонду України "Пенсійний кур'єр" (0,98%, або 

127 записів), газета Верховної Ради Автономної Республіки 

Крим "Крымские известия" (0,95%, або 124 записи), газета 

Чернівецької міської ради "Чернівці" (0,88%, або 114 за-

писів), газета Чернігівської міської громади "Чернігівські 

відомості" (0,88%, або 114 записів), суспільно-політичне 

видання "Час Київщини" (0,85%, або 111 записів), 

громадсько-політична газета "Чорноморські новини" (0,84%, 

або 110 записів) та обласна громадсько-політична газета 

"Кіровоградська правда" (0,78%, або 102 записи). На 

дев'ятому місці — газети, що містять від 51 до 100 записів 

на публікації, а саме: газета міської ради та міського 

виконавчого комітету "Ужгород" (0,77%, або 100 записів), 

газета Хмельницької міської ради "Проскурів" (0,76%, або 

99 записів), обласна газета "Село полтавське" (0,75%, або 

98 записів), медична газета України "Ваше здоров'я" (0,75%, 

або 98 записів), газета Миколаївської обласної ради "Рідне 

Прибужжя" (0,70%, або 91 запис), всеукраїнська щотижнева 

суспільно-політична газета "Голос Донбасса" (0,63%, або 

82 записи), рівненський тижневик "7 днів" (0,62%, або 

81 запис), газета Міністерства оборони України "Флот Ук-

раїни" (0,62%, або 81 запис), суспільно-політична газета 

"Жизнь Луганска" (0,54%, або 70 записів), газета нашого 

міста "Луцький замок" (0,52%, або 67 записів), всеук-

раїнський громадсько-політичний тижневик "Освіта" 

(0,44%, або 57 записів), масова суспільно-політична газета 

"Луганская правда" (0,43%, або 56 записів) та громадсько-

політичний часопис "Буковинське віче" (0,42%, або 54 за-

писи). Десяте місце розподілено між газетами, з яких 

описано від 1 до 50 статей: газета міської ради 

"Херсонський вісник" (0,38%, або 50 записів), газета 

Тернопільської міської ради "Тернопіль вечірній" (0,33%, 

або 43 записи), обласна газета "Донеччина" (0,29%, або 

38 записів), газета "Червоний промінь" (0,22%, або 28 за-

писів), газета "Педагогічна газета" (0,17%, або 22 записи), 

вугільна газета України "Сбойка" (0,12%, або 15 записів), 

культурно-просвітницький часопис "Вісті Прикарпаття" 

(0,11%, або 14 записів), всеукраїнська правова газета "Пра-

восуддя України" (0,05%, або 6 записів) та обласна гро-

мадсько-політична газета "Сумщина" (0,04%, або 5 записів). 
Таблиця 1 

Кількісний розподіл газетних публікацій (за назвами газет) 

№ Назва газети Кількість публікацій № Назва газети Кількість публікацій 

1 7 днів 81 19 Жизнь Луганска 70 

2 Буковинське віче 54 20 Житомирщина 159 

3 Ваше здоров'я 98 21 Закон і бізнес 150 

4 Вечірній Київ 157 22 Запорізька правда 143 

5 Високий Замок 364 23 Зоря 236 

6 Вільне слово 127 24 Зоря Полтавщини 183 

7 Вінниччина 194 25 Кіровоградська правда 102 

8 Вісті Придніпров'я 234 26 Крила України 167 

9 Вісті Прикарпаття 14 27 Кримська світлиця 151 

10 Волинь-нова 191 28 Крымские известия 124 

11 Галичина 185 29 Культура і життя 175 

12 Голос Донбасса 82 30 Літературна Україна 382 

13 Голос України 1 207 31 Луганская правда 56 

14 Демократична Україна 213 32 Луцький замок 67 

15 День 496 33 Магістраль 134 

16 Деснянська правда 138 34 Народна армія 228 

17 Дзеркало тижня 184 35 Нова доба 153 

18 Донеччина 38 36 Новини Закарпаття 140 
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Продовження таблиці 1 

37 Одеські вісті 230 52 Тернопіль вечірній 43 

38 Освіта 57 53 Ужгород 100 

39 
Педагогічна газета 

22 54 
Українська літературна 

газета 
149 

40 Пенсійний кур'єр 127 55 Урядовий кур'єр 2 665 

41 Подільські вісті 171 56 Флот України 81 

42 Правосуддя України 6 57 Херсонський вісник 50 

43 Праця і зарплата 233 58 Хрещатик 268 

44 Проскурів 99 59 Час Київщини 111 

45 Профспілкові вісті 133 60 Червоний промінь 28 

46 Рідне Прибужжя 91 61 Чернівці 114 

47 Сбойка 15 62 Чернігівські відомості 114 

48 Село полтавське 98 63 Чорноморські новини 110 

49 Слобідський край 236 64 Южная правда 171 

50 Слово Просвіти 185 65 Юридична газета 411 

51 Сумщина 5    

 
Діагр. 10. Розподіл газетних публікацій (за назвами газет) у відсотках 
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Територіальний розподіл газет, статті з яких відоб-
ражено у "Літописі газетних статей" 2014 року, наведено у 
діагр. 11 у відсотковому співвідношенні в межах областей і 
міст зі спеціальним статусом (Київ та Севастополь). 

Як показав аналіз, найбільша кількість газетних ви-
дань, статті з яких відображено у "Літописі газетних статей", 
видається у м. Києві (33,82%, або 22 назви). Серед областей 
за кількістю назв газет лідером є Луганська (6,12%, або 

4 назви); 3,99%, або 2 назвами, представлені Автономна 
Республіка Крим, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, 
Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Миколаївська, 
Одеська, Полтавська, Рівненська, Хмельницька, Чернівець-
ка, Чернігівська області; 1,54%, або 1 назва, припадає на 
м. Севастополь, Донецьку, Житомирську, Київську, Кірово-
градську, Львівську, Сумську, Тернопільську, Харківську, 
Херсонську та Черкаську області. 

 
Діагр. 11. Розподіл газет, статті з яких відображено у "Літописі газетних статей",  

у межах областей і міст зі спеціальним статусом (Київ та Севастополь) 

Таблиця 2 

Кількісний розподіл газетних статей українською та російською мовами 

№ Назва газети 
Кількість газетних статей 

українською мовою 

Кількість газетних статей 

російською мовою 

1 7 днів 81 — 

2 Буковинське віче 54 — 

3 Ваше здоров'я 98 — 

4 Вечірній Київ 157 — 

5 Високий Замок 364 — 

6 Вільне слово 127 — 

7 Вінниччина 194 — 

8 Вісті Придніпров'я 78 156 

9 Вісті Прикарпаття 14 — 

10 Волинь-нова 191 — 

11 Галичина 185 — 

12 Голос Донбасса 3 79 

13 Голос України 1 207 — 

14 Демократична Україна 213 — 

15 День 496 — 

16 Деснянська правда 138 — 

17 Дзеркало тижня 184 — 

18 Донеччина 37 1 

19 Жизнь Луганска 5 65 

20 Житомирщина 159 — 

21 Закон і бізнес 150 — 

22 Запорізька правда 143 — 

23 Зоря 109 127 

24 Зоря Полтавщини 183 — 

25 Кіровоградська правда 102 — 

26 Крила України 130 37 

27 Кримська світлиця 151 — 

28 Крымские известия — 124 

29 Культура і життя 175 — 

30 Літературна Україна 382 — 

31 Луганская правда — 56 

32 Луцький замок 67 — 

33 Магістраль 76 58 

34 Народна армія 228 — 
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Продовження таблиці 2 

35 Нова доба 153 — 

36 Новини Закарпаття 140 — 

37 Одеські вісті 224 6 

38 Освіта 57 — 

39 Педагогічна газета 22 — 

40 Пенсійний кур'єр 127 — 

41 Подільські вісті 171 — 

42 Правосуддя України 6 — 

43 Праця і зарплата 233 — 

44 Проскурів 99 — 

45 Профспілкові вісті 133 — 

46 Рідне Прибужжя 51 40 

47 Сбойка — 15 

48 Село полтавське 98 — 

49 Слобідський край 235 1 

50 Слово Просвіти 185 — 

51 Сумщина 5 — 

52 Тернопіль вечірній 43 — 

53 Ужгород 100 — 

54 Українська літературна газета 149 — 

55 Урядовий кур'єр 2 665 — 

56 Флот України 80 1 

57 Херсонський вісник 25 25 

58 Хрещатик 268 — 

59 Час Київщини 111 — 

60 Червоний промінь 28 — 

61 Чернівці 114 — 

62 Чернігівські відомості 114 — 

63 Чорноморські новини 110 — 

64 Южная правда 4 167 

65 Юридична газета 402 9 

Разом 12 033 967 
 

Мовна структура "Літопису газетних статей" за 2014 рік 
складається з 12 033 записів на статті, надрукованих ук-
раїнською мовою, що становить 92,56%, та 967 записів 
російською мовою, або 7,44% (табл. 2). З більшості газет, 
матеріали з яких відображаються в "Літописі газетних 
статей", як-от: "7 днів", "Буковинське віче", "Ваше здоров'я", 
"Вечірній Київ", "Високий Замок", "Вільне слово", "Він-
ниччина", "Вісті Прикарпаття", "Волинь-нова", "Галичина", 
"Голос України", "Демократична Україна", "День", "Деснян-
ська правда", "Дзеркало тижня", "Житомирщина", "Закон і 
бізнес", "Запорізька правда", "Зоря Полтавщини", "Кірово-
градська правда", "Кримська світлиця", "Культура і життя", 
"Літературна Україна", "Луцький замок", "Народна армія", 
"Нова доба", "Новини Закарпаття", "Освіта", "Педагогічна 
газета", "Пенсійний кур'єр", "Подільські вісті", "Правосуддя 
України", "Праця і зарплата", "Проскурів", "Профспілкові 
вісті", "Село полтавське", "Слово Просвіти", "Сумщина", 
"Тернопіль вечірній", "Ужгород", "Українська літературна 
газета", "Урядовий кур'єр", "Хрещатик", "Час Київщини", 
"Червоний промінь", "Чернівці", Чернігівські відомості", 
"Чорноморські новини" — публікації лише українською 
мовою. Газети "Крымские известия", "Луганская правда" і 
"Сбойка" друкуються без винятків російською мовою. При 
відборі публікацій з двомовних газет — "Донеччина", 
"Крила України", "Магістраль", "Одеські вісті", "Рідне При-
бужжя", "Слобідський край", "Флот України", "Юридична 
газета" — перевага віддавалася матеріалам, опублікованим 
українською. З газетних видань "Вісті Придніпров'я", "Голос 
Донбасса", "Жизнь Луганска", "Зоря", "Южная правда" для 
опрацювання відбиралися переважно російськомовні публі-
кації. З газети "Херсонський вісник" було відібрано публі-
кації однаковою кількістю українською та російською мовами. 

Висновки 
Результати бібліометричного аналізу газетних пуб-

лікацій за 2014 рік в Україні дають підстави стверджувати: 
— основною темою газетних публікацій було су-

спільство. Соціальні проблеми представлено в "Літописі га-
зетних статей" найбільшим відсотком записів (45,50%). 
Найменша увага на шпальтах газет приділялася філософії та 
психології (0,29%), хоча останніми роками й ці галузі 
людської діяльності стали затребуваними; 

— у загальній кількості газетних видань, статті з яких 
відображалися в "Літописі газетних статей" 2014 року, най-
більша частина записів припадає на публікації з газети 
"Урядовий кур'єр" (20,50%), найменша кількість — з газети 
"Сумщина" (0,04%); 

— у загальному масиві записів переважає інформація 
про статті з газетних видань, випущених у м. Києві, оскільки 
саме тут зосереджено найбільшу кількість редакцій; 

— абсолютна більшість записів, що увійшли до "Лі-
топису газетних статей" у 2014 році, інформують корис-
тувача українською мовою (92,56%), і незначна кількість 
(7,44%) — російською. 
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Проведен библиометрический анализ записей на га-
зетные публикации. Приведены статистические данные их 
распределения по классам УДК. Составлен список газет, 
материалы из которых обработаны при формировании 
базы данных. Представлены территориальное распреде-
ление газет и языковая структура записей. 

The bibliometric analysis of newspapers’ publications was 
done. Statistical information of their distribution after the 
classes of UDC is heited. A list of newspapers is made, materials 
from that are worked out at forming of database. Territorial 
distribution of newspapers and linguistic structure of records 
are presented. 

Надійшла до редакції 10 липня 2015 року 

РЕЦЕНЗІЇ 

Засіб символьної комунікації: від історії до сьогодення 

Чекштуріна В. М. 
Мультимодальність 

рунічного знака : моно-

графія / В. М. Чекштурі-

на. — Харків : Індустрія, 

2015. — 316 с.  

Вихід у світ комп-

лексного монографічного 

дослідження комуніка-

тивної природи рунічних 

знаків, безперечно, є по-

дією для наукової спіль-

ноти. Цій темі присвя-

чено численні публікації 

вітчизняних і зарубіжних 

учених, які переважно 

зосереджувалися лише на 

одному або кількох ас-

пектах, зокрема історич-

ному, історико-культурному, лінгвістичному. Однак у мо-

нографії В. Чекштуріної цілком обґрунтовано погляд на 

руни як надзвичайно тривалий у часі засіб символьної ко-

мунікації, який потребує саме комплексного підходу до теми. 

Скажімо, неможливо визначити поняття "символ" з до-

статньою науковою повнотою лише у межах лінгвістики — 

він належить до центральних понять таких наукових сфер, 

як філософія, культурологія, психологія, філологія тощо (цей 

підхід запропоновано в одній з останніх спеціальних праць: 

Харитонова Е. Ю. Трактовка понятия "символ" в лингвис-

тике // Вестн. Моск. гос. обл. ун-та : элекрон. журн. — 2014. — 

№ 1. — Режим доступа: http:vestnik_mgou.ru/Articles/View/516. 

— Загл. с экрана).  
Використання рунічної графіки в сучасних бренд-

комунікаціях, як доведено у монографії, зумовлено певними 

історичними тенденціями і не є випадковим. До того ж 

склалися відповідні стереотипи в оцінках рунічної спад-

щини, і глибокий соціокомунікаційний аналіз відкриває 

можливості щодо їхнього послідовного й системного по-

долання. В. Чекштуріна професійно ними скористалася, у 

чому й полягає актуальність і наукова цінність монографії. 

Авторка розглядає ґенезу, функціонування й еволюцію 

рунічних знакових систем у теоретико-методологічному та 

прикладному аспектах, виявляючи специфіку рун як засобу 

символьної комунікації на основі кодування—декодування 

знаками-символами архетипічних образів. Цю проблематику 

розглянуто в контексті закономірностей та особливостей 

розвитку первинних і стародавніх знакових систем, вияв-

лено типологічні збіги та генетичні зв'язки між ними та 

рунічними системами. 
У монографії всебічно висвітлено комунікативні 

функції рунічних знакових систем, особливості їхньої 
реалізації в історичній перспективі, що відрізняє 

© Лосієвський І., 2015 
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дослідження глибиною і повнотою характеристики 
специфічних рис цього виду символьної комунікації. 

В. Чекштуріна досліджує характер трансформацій 
рунічних знаків і переконливо обґрунтовує наявність трьох 
векторів їхньої функціональної диверсифікації — мовного, 
власницького і сакрального. 

Безперечну наукову цінність мають спостереження та 
висновки авторки щодо методів кодування і криптографії, 
які використовувалися в рунічних записах, а також методів 
сучасного декодування рунічних артефактів і проблем, які 
виникають у зв'язку з цим (детермінованість декодування, 
що відбувається за інших соціальних умов, виконується 
носіями інших культур; "герменевтичне світіння" отриманих 
дослідниками сенсів). Отже, обґрунтованим є звертання 
науковця до скандинавських рунічних пам'яток (каменів 
вікінгів) для деталізації елементів мультимодальних архаїч-
них текстів: "В умовах переосмислення соціокомунікативної 

історичної спадщини актуальними є системні дослідження 
архаїчних джерел знаково-символьних систем. Знаки-сим-
воли не одне тисячоліття забезпечували комунікаційну 
взаємодію пращурів, тому важливим є дослідження мульти-
модального подання текстової інформації, яка викорис-
товувалася упродовж тисячолітньої еволюції і донині наявна 
в соціокомунікаційному просторі" (с. 272). 

Також науково вагомими є спостереження і висновки 
щодо інформаційної ємності та семантичної гнучкості ру-
нічних знакових систем, чим зумовлена тривалість їхнього 
існування та можливість використання і в сучасних рек-
ламних технологіях, бренд-комунікаційній практиці, й у 
доволі традиційній, зорієнтованій на історико-культурні 
алюзії релігійній, державній та політичній (партійній) кому-
нікації. Відповідно, знаходить пояснення парадоксальна, на 
перший погляд, сучасна тенденція: наявність у бренд-ко-
мунікаціях рунічних або руноподібних знаків сприяє під-
вищенню інтенсивності та дієвості взаємодії, удоскона-
ленню її символьної складової.  

Висловимо й певні зауваження, які, проте, не мають 
суттєвого характеру: 

— у репрезентованому широкому колі стародавніх 
знаків-символів, що співвідносяться з рунами, почасти 
бракує знаків малої епіграфіки — руноподібних графічних 
матеріалів емблематики, нумізматики, сфрагістики, векси-
лології (лише деякі них згадано в монографії); 

— дослідниця аналізує орнаментальну символіку Три-
пілля, однак обходить увагою безпосередньо пов'язану з 
темою монографії унікальну систему трипільських знаків-
символів і знаків письмового типу, розглянуту в роботах 
В. Хвойки, І. Лінніченка, К. Болсуновського та ін., особливо 
щодо збігів із графікою скандинавських рун і можливих 
семантичних зближень; у монографії враховано лише 
публікацію К. Болсуновського 1908 р. про походження 
символіки Тризуба, однак не менш цікавими є його праці 
"Символ змія в "трипольской культуре"" (Київ, 1905) та 

"Символика епохи неолита" (Киев, 1908); 
— у контексті вивчення природи рунічного знака, на 

наш погляд, доцільно розглянути традицію використання 
титл, абревіатур та інших знаків-словозамінників у книж-
ковій, рукописній (починаючи з античної доби) та дру-
карській справах. 

Водночас основні концепти, матеріали монографії ви-
кладено послідовно, висновки побудовані логічно і є цілком 
обґрунтованими, а отже, автор достатньо глибоко опрацю-
вала обраний предмет дослідження — мультимодальність 
рунічного знака. 

Ігор Лосієвський,  
доктор філологічних наук, завідувач  

науково-дослідного відділу документознавства,  
колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської  

державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка,  
заслужений працівник культури України 
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Перші бібліографічні пам'ятки як важливе  

джерело вітчизняної історико-культурної спадщини 

Висвітлено бібліографічні пам'ятки як складники історико-культурної спадщини України; проаналізовано історію 

їхнього створення та значення для опанування історичного розділу вітчизняного бібліографознавства. 

Ключові слова: документальна спадщина, бібліографічні пам'ятки, українська державність, реєстри, 

книгодрукування. 

Історико-культурна спадщина України сягає вглиб 

віків і має славні традиції від найдавніших часів до 

сьогодення. Вона охоплює пам'ятки історичної давнини, 

літературні та мовознавчі джерела, складові культурно-

мистецьких, монументальних та інших національних 

надбань, які є візитною карткою духовності нашої країни. 

Одним зі здобутків вітчизняного історико-культурного 

фонду є найдавніші бібліографічні пам'ятки — від часів 

Київської Русі й донині. Це свого роду свідоцтва 

інтелектуального потенціалу наших предків та їхнього 

внеску в сучасну загальнодержавну програму ''Доку-

ментальна пам'ять України''.  

© Геращенко М., Добровольська Л., 2015 
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Мета публікації — розглянути найдавніші бібліо-
графічні пам'ятки як складники культурної спадщини 
держави для поглибленого вивчення у ВНЗ історичного 
розділу вітчизняного бібліографознавства, а також для 
широкого ознайомлення бібліотечно-бібліографічного за-
галу країни із запропонованого проблематикою. 

Історію перших вітчизняних бібліографічних пам'яток 
висвітлювали відомі вітчизняні [1; 3; 4] та зарубіжні до-
слідники [2; 5; 6]. Найвагомішим з окресленого питання є 
науковий доробок І. Корнєйчика та С. Рейсера.  

Навчальний посібник І. Корнєйчика, колишнього доцента 
Харківського інституту культури (нині — Харківська дер-
жавна академія культури), під назвою ''Історія української 
бібліографії. Дожовтневий період'' (Харків, 1971), містить 
цікаві відомості з пропонованої теми. Це дослідження є не 
лише вагомим внеском в українську історико-культурну 
спадщину, а й втіленням міжслов'янських бібліографічних 

та бібліографознавчих зв'язків. 
Російський біблографознавець С. Рейсер 1956 р. опуб-

лікував першу й донині єдину бібліографічну хрестоматію, 
яка містить документальні свідчення про бібліографічні 
пам'ятки і періоду Київської Русі, й часів української 
державності [6].  

Детальніше зупинимось на історичному аспекті, 
зокрема бібліографічних пам'ятках ХІ століття, що дали 
відлік українській бібліографії. Зауважимо, що перших біб-
ліографічних свідчень залишилася незначна кількість, 
оскільки багато документів було втрачено під час ворожих 
набігів, війн, пожеж, руйнувань. Отже, найдавніші ма-
теріали є унікальними, хрестоматійними, на чому наголо-
шують І. Корнєйчик та С. Рейсер. 

До сьогодення дійшло незначне число пам'яток, ство-
рених на території нашої країни до початку книгодру-
кування. Найдавніші з них належать до ХІ століття, тобто 
періоду Київської Русі. Слід віддати належне авторам цих 
документів, які укладали чи переписували первинні (книги 
релігійного змісту, літописи), і вторинні (означені пам'ятки) 
документи. Перші бібліографічні пам'ятки, або індекси 
(синоніми — реєстри, інвентарі), були і вітчизняного, й іно-
земного (з Болгарії, Греції та Візантії) походження. 

Уперше ці матеріали зустрічаються у відомому ''Из-

борнике Святослава'' 1073 р., зокрема стаття ''Богословеца от 
словес'', до якої ввійшли списки ''істинних книг'' (перелік 

канонічних книг Старого і Нового Заповітів) та ''сокро-
венних книг'' (перелік апокрифічної (неканонічної релігійної 

літератури), світських рукописних джерел). Цей перелік, як 
слушно зазначає І. Корнєйчик, ''вважається однією з перших 

бібліографічних пам'яток стародавньої Русі'' [4, с. 12]. 
Співзвучні міркування і російського науковця С. Рей-

сера: ''Православна церква настійно боролася з апокрифіч-

ними книгами, в яких проглядалися ''волхвування'' і ''друга 
ідоловіра'', що погрожувала читачам суворими карами як на 

землі, так і на небесах'' [6, с. 3]. 
Окрім бібліографічних матеріалів, поданих в ''Избор-

нике Святослава'', читачам часів Київської Русі були відомі 
такі переліки ''істиних'' та ''ложних'' (''сокровенних'') книг із 

релігійного збірника ''Тактиком''(ХІ ст.) Никона Чорногорця. 
Книгознавці, наголошував І. Корнєйчик, припускають, що 

означений релігійний збірник міг розповсюджуватися у нас 
в ХІІ—ХІІІ ст. [4. с. 12]. 

В епоху Київської Русі (ХІ—ХІV ст.) списки ''ложних'' 

книг почали доповнюватися місцевим, слов'янським мате-
ріалом, а пізніше до них потрапили також зразки світської 

літератури [4, с. 12]. 
Церква, як відомо, в ті часи була головним регла-

ментатором читання, тобто виконувала функції сучасної 
рекомендаційної бібліографії. Тому списки ''істинних'' і 

''ложних'' книг були в її полі зору. 

Як зазначав І. Корнєйчик, "у складанні цих списків не 

було систематичності і вони не відзначались повнотою'' [4, с 13]. 
І. Франко цілком слушно зауважував, що ''Старорусь-

кий індекс'' ''радше заохочував людей до читання Апокри-

фів, ніж зупинив від сєго'' [8, с. ХХ]. 
У Київській Русі, крім таких списків, існувала ще одна 

форма бібліографічних матеріалів — інвентарні описи 
церковних, монастирських і князівських бібліотек. Проте ці 

описи майже не дійшли до теперішнього часу [4, с. 13]. 
Одним із різновидів бібліотечних описів, або реєстрів, 

у Давній Русі були списки книг, пожертвуваних церквам, 
монастирям, при яких починали створювати бібліотеки. 

І. Корнєйчик у праці ''Історія української бібліографії. До-
жовтневий період'' наводить цікавий факт існування такого 

різновиду списку книг-пожертв. 

Із ХІІІ ст., періоду феодальної розробленості, зберігся 

список книг, пов'язаний із Галицько-Волинським князівст-

вом, яке на той час повністю не втратило самостійності, хоч 

і перебувало під владою Золотої Орди. Йдеться про список, 

уміщений у Волинському літописі 1288 р. — опис 25 книг, 

подарованих волинським князем Володимиром Васильови-

чем церквам Любомира, Бреста, Чернігова [4, с. 13]. С. Рей-

сер наводить описи монастирських, патріарших та царських 

бібліотек (кінець ХХ ст.) [6, с. 11—12]. 

Як зазначає І. Корнєйчик, ''власна українська бібліо-

графія зародилася десь ХIV—XV ст.'' [4, с. 14]. В умовах 

іноземного панування наша нація вела наполегливу 

боротьбу за власну незалежність. На ті часи припадає 

остаточне формування української народності з властивими 

їй особливостями мови, культури і побуту. 

Із винайденням книгодрукування з'являлися й друко-

вані бібліографічні пам'ятки, проте ця тема заслуговує на 

окреме дослідження. 
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Рассмотрены библиографические памятки как со-

ставляющие историко-культурного наследия Украины; 

проанализирована история их создания и значение для 

изучения исторического раздела современного библио-

графоведения. 

Bibliographic reminders as constituents of historical 

cultural legacy of Ukraine are considered; history of their 

creation and value for the study of history of modern 

bibliographic science are analyzed. 
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Термінологія довідково-бібліографічного обслуговування 

У статті розглянуто терміни, що застосовуються у процесі довідково-бібліографічного обслуговування в 

бібліотеках. Запропоновано багатоаспектну класифікацію довідок і консультацій.  

Ключові слова: довідково-бібліографічне обслуговування, бібліографічна термінологія, віртуальне довідкове 

обслуговування, види довідок. 

На сучасному етапі розвитку бібліотечно-бібліогра-
фічної справи одним із найважливіших напрямів діяльності 
книгозбірні будь-якого типу є довідково-бібліографічне об-

слуговування (ДБО). Ця функція нині є традиційною і добре 
відомою як бібліотекарям, так і користувачам. Терміни, що 

позначають ДБО загалом, його види і складові, є 
усталеними і використовуються без додаткових пояснень. 

Але аналіз спеціальної літератури виявив певні розбіжності 
у тлумаченні окремих понять і брак таких, що визначали б 

сучасні явища, характерні для ДБО. Це свідчить про 
актуальність пропонованої теми. 

Питання історії та теорії ДБО висвітлювали відомі 
вчені-бібліографознавці І. Моргенштерн, О. Коршунов, 
О. Жабко, М. Нещерет та ін. Підсумком багаторічного до-

слідження є монографія Т. Добко ''Довідково-бібліографічна 
діяльність наукових бібліотек Національної академії наук 

України: становлення та розвиток (ХХ ст. — перше де-
сятиліття ХХІ ст.)'' [4]. Автор приділила значну увагу роз-

виткові бібліографічної термінології. Водночас дискусійні 
питання сучасного ДБО потребують додаткового вивчення. 

Мета статті — розглянути основні терміни та поняття 
сфери ДБО. 

У ГОСТ 7.0—84 ''Библиографическая деятельность. 
Основные термины и определения'' термін ''бібліографічне 

обслуговування'' трактується як ''процес доведення бібліо-
графічної інформації до її споживачів''. Бібліографічне 
обслуговування складається з довідково-бібліографічного 

обслуговування та бібліографічного інформування [1, с. 6, 7, 
13, 14]. Термін ''довідково-бібліографічне обслуговування'' 

трактується як ''бібліографічне обслуговування відповідно 
до разових запитів споживачів інформації''. Ця редакція 

термінологічного стандарту містила також визначення видів 
бібліографічних довідок. Бібліографічна консультація ви-

значена як відповідь на разовий запит, котра містить поради 
щодо самостійного здійснення бібліографічного пошуку [1, 

с. 17, 18].  
У ГОСТ 7.0—99 ''Информационно-библиотечная деятель-

ность, библиография. Термины и определения'' ДБО ви-

значено так: ''Обслуговування відповідно до запитів спо-
живачів інформації, пов'язане з наданням довідок та інших 

бібліографічних послуг'' [2, с. 6]. Г. Губанова та І. Морген-
штерн слушно зауважили, що ця дефініція гірше порівняно з 

наведою у ГОСТ 7.0—84, оскільки з неї вилучено важливе 
для цього виду бібліографічного ослуговування слово 

''разових'' (щодо запитів) і додано багатозначне слово-
сполучення ''інших бібліографічних послуг'' [3].  

Автор сучасного термінологічного словника ''Библио-
графическая наука и практика'' В. Фокеєв пропонує стан-
дартизоване визначення й авторське трактування, зокрема 

ДБО — ''вид довідково-бібліографічної роботи, пов'язаної з 
підготовкою, виконанням і доведенням до читачів факто-

графічних і бібліографічних довідок'' [13, с. 225]. Довідково-
бібліографічна робота (ДБР) визначена як ''доведення 

інформації про документи та/або фактичних відомостей, що 
містяться в документах, до споживачів відповідно до запитів 

у формі виконаних бібліографічних адресних, уточню-
вальних, тематичних, фактографічних довідок, сукупність 

процесів складання та видачі споживачам бібліографічних 
довідок'' [13, с. 224]. Важко зрозуміти, чому ДБО роз-
глядається як вид ДБР і що, крім ДБО, належить до ДБР. 

О. Кушнаренко пропонує розглядати ДБО як ''широку 
систему довідково-інформаційного обслуговування (ДІО), 

спрямованого не лише на задоволення бібліографічного 
запиту, видачу бібліографічної довідки як форми довідково-

бібліографічної інформації, а й доступу до первинних 
документів за допомогою традиційного і електронного ДБА, 

локального чи віддаленого доступу до бібліотечних ре-
сурсів'' [8]. Відмінність від традиційного визначення ДБО 

полягає у тому, що різновидом відповіді у процесі ДБО 
названо ''доступ до первинних документів'', який може бути 

реалізованим завдяки електронним засобам пошуку і на-
дання інформації.  

У ДСТУ 5034:2008 ''Інформація та документація. 

Науково-інформаційна діяльність. Терміни та визначення 
понять'' є термін ''бібліографічний пошук'', що трактується 

як ''інформаційний пошук, об'єктом якого є бібліографічні 
описи документів'' [6, с. 14], проте таке визначення не 

відповідає сутності бібліографічного пошуку. Його об'єктом 
є документи і лише результатом — бібліографічні дані як 

інформація про документи. Бібліографічний пошук можна 
трактувати також як пошук документів за бібліографічними 

джерелами.  
У ДСТУ 7448:2013 ''Інформація та документація. Біб-

ліотечно-інформаційна діяльність. Терміни та визначення 

понять'' ДБО охарактеризовано як ''бібліографічне обслу-
говування відповідно до інформаційних запитів користу-

вачів, пов'язане з наданням довідок, а також інших біб-
ліографічних послуг'' [7, с. 27]. Ця дефініція подібна до 

наведеної у ГОСТ 7.0—99 і повторює ті самі недоліки: 
немає вказівки на характер інформаційних запитів, що 

викликають ДБО (разові, а не постійні); невизначеним є 
словосполучення ''інші бібліографічні послуги''. 

© Романуха З., Швецова-Водка Г., 2015 
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Т. Добко вводить новий термін і поняття ''довідково-

бібліографічна діяльність (ДБД)'', що трактує так: ''Це 

галузь науково-інформаційної діяльності, спрямована на 

створення довідково-бібліографічних інформаційних про-

дуктів і надання бібліографічних послуг внутрішнім і 

зовнішнім користувачам бібліотеки відповідно до їхніх 

ексклюзивних запитів або у випереджувальному режимі 

шляхом формування науково-пошукового апарату, здійснен-

ня навігації, організації доступу до інформаційних ресурсів'' 

[4, с. 55]. Окреслений обсяг поняття ДБД дає можливість 

розглядати становлення ДБО в комплексі з іншими на-

прямами інформаційної діяльності книгозбірні. До тради-

ційних видів, що застосовуються у бібліотечній статистиці, 

Т. Добко додає ''бібліометричну довідку'' — результат аналізу 

статистичних даних публікацій, який містить відомості про 

кількість цитувань (бібліографічних посилань) на документ, 

число праць окремого автора (авторів, колективів), відоб-

ражає публікаторську активність вчених, установ (у межах 

окремої країни або у світовому масштабі); містить відомості 

про рейтинги наукових журналів тощо [4, с. 64]. Така 

довідка може стати перспективною формою ДБО, зокрема в 

бібліотеках ВНЗ.  

І. Моргенштерн відповідно до режиму обслуговування 

розрізняє такі види ДБО: оперативне і продовжене [9]. 

Оперативне здійснюється відразу після надходження запиту, 

продовжене — через певний час, що пов'язано з особливою 

складністю запиту чи завантаженістю бібліографа. М. Не-

щерет, за І. Моргенштерном, доречно пропонує поділяти 

довідки на внутрішні (надані читачам у стінах бібліотеки) і 

зовнішні (призначені віддаленим користувачам). Зовнішні 

виконуються за запитами, які надходять різними каналами 

зв'язку [9; 10].  

Із упровадженням інформаційних технологій ДБО 

набуває нових рис і потребує відповідних термінів. Доречно 

запропонувати такі назви видів ДБО: традиційне (що ви-

користовує паперові джерела інформації: карткові каталоги і 

картотеки, друковані бібліографічні посібники і довідкові 

видання тощо) та електронне (або ''виконане в автома-

тизованому режимі''), що здійснюється за цифровими ка-

талогами і базами даних, інтернет-ресурсами. До традицій-

них видів додаються ''електронні довідки'', які є письмо-

вими, але зафіксованими на електронному носієві інфор-

мації (вінчестер, гнучкий магнітний диск, USB-накопичувач, 

компакт-диск) або переданими користувачеві каналами 

зв'язку (електронна пошта, сайт бібліотеки, SMS-повідом-

лення, спілкування в чаті тощо) [11]. Електронне ДБО по-

діляється на стаціонарне (що здійснюється в стінах 

бібліотеки) і віртуальне.  

Віртуальне ДБО, або віртуальне довідкове обслуго-

вування (ВДО), — це організація ДБО користувачів бібліо-

теки через мережу Інтернет.  

На невідповідність позначення словом ''віртуальний'' 

змісту, вкладеного в таке поняття, як ''віртуальна бібліо-

тека'', звертав увагу Ю. Столяров. Він зазначав, що ''вір-

туальний'' у перекладі з латини означає ''можливий, неіс-

нуючий, ілюзійний...'' [12]. На його думку, ''віртуальна 

реальність'' загалом неможлива: як тільки вона стає реаль-

ністю, то перестає бути віртуальною. Однак терміни з 

прикметником ''віртуальний'' знайшли прибічників. Нині 

віртуальна реальність трактується як штучний простір, 

створений за допомогою комп'ютерів, який має всі ознаки 

реальності. Терміноелемент ''віртуальний'' отримав нове 

значення і сьогодні активно використовується як при харак-

теристиці віртуального інформаційного простору, так і у 

бібліографічному обслуговуванні через Інтернет. 

ДБО і ВДО не можна розглядати як різні види біб-

ліографічного обслуговування, оскільки друге — різновид 

першого. Віртуальне ДБО здійснюють ''віртуальні довідкові 

служби'' (ВДС), які виконують ''віртуальні довідки''.  

Проаналізувавши назви сучасних довідкових служб, 

Т. Добко запропонувала вживати термін ''електронна до-

відкова служба'' або ''онлайнові довідкові послуги'' [5]. 

Однак електронна довідкова служба може працювати й без 

виходу в Інтернет, а онлайновий зв'язок означає безпо-

середній, прямий контакт між комунікаторами, ''такий, що 

знаходиться у стані підключення'', у режимі реального часу, 

без будь-якого відтермінування. Приймання запиту у 

віддаленого користувача та видавання довідки не завжди 

відбуваються в режимі он-лайн, здебільшого вони розведені 

у часі. Водночас терміноелемент ''онлайновий'' отримав і 

нове значення: організований через Інтернет, шляхом під-

ключення до Інтернету. У такому значенні поняття 

''онлайновий'' і ''віртуальний'' збігаються, і будь-яке ''вір-

туальне ДБО'' також можна назвати онлайновим.  

Основне значення поняття ''Віртуальна довідка'' — від-

повідь на разовий інформаційний запит віддаленого корис-

тувача, який здійснюється за допомогою інформаційно-

комунікаційних технологій. Іноді акцентують на інтерак-

тивному режимові, в якому виконуються довідки, однак він 

здебільшого означає безпосереднє спілкування бібліотекаря 

з абонентом, яке не завжди відбувається у веб-просторі.  

Терміном ''віртуальна довідка'' називають також 

службу ДБО віддалених користувачів, організовану за 

допомогою інформаційно-комунікативних технологій через 

мережу Інтернет. Зокрема, у ДСТУ 7448:2013 ''Інформація 

та документація. Бібліотечно-інформаційна діяльність. Тер-

міни та визначення понять'' наведено таку дефініцію: ''Біб-

ліотечна служба, яка надає довідки на разовий інформа-

ційний запит віртуального користувача бібліотеки, що 

містять фактографічну і/чи бібліографічну інформацію, а 

також посилання на інтернет-ресурси, або може скласти 

перелік джерел інформації за конкретною темою'' [7, с. 29]. 

Таке визначення занадто багатослівне і непрофесійне, тому 

що бібліографічна інформація — це і є ''перелік джерел 

інформації'', у тому числі й ресурсів Інтернету. Стандарти-

зація терміна ''віртуальна довідка'' у значенні довідкової 

служби створює небажану конкуренцію між поняттями 

''довідка'' і ''довідкова служба''.  

Сучасні довідкові служби книгозбірень іноді задоволь-

няють запити не лише на бібліографічну чи фактографічну, 

а й на повнотекстову інформацію. Особливим різновидом 

відповідей у процесі віртуального ДБО є також переад-

ресування до служби електронного доставляння доку-

ментів (ЕДД).  

М. Нещерет відносить до видів довідок у процесі 

віртуального ДБО ще й так звані "орієнтуючі" довідки: такі, 

що інформують користувачів про режим, порядок та умови 

бібліотечно-інформаційного обслуговування; напрями діяль-

ності та функції структурних підрозділів установи; про 

заходи, які в ній проводяться (конференції, семінари, 

виставки, екскурсії) [10, с. 48]. У Національній бібліотеці 

України імені В. І. Вернадського такі довідки отримали 

назву ''бібліотечно-інформаційних'' [4, с. 63]. Термінологіч-

но обидві ці назви вважаємо не зовсім вдалими та не-

достатньо інформативними. Доречніше назвати такі довідки 

і консультації ''бібліотечно-орієнтувальними'' або ''органі-

заційними'', оскільки вони стосуються орієнтації користу-

вачів у структурі та правилах роботи бібліотеки, організації 

діяльності. Такі запити можна попередити, якщо умістити на 

сайті установи відповідні відомості. 

Інформаційні послуги, що надають спеціалісти біб-

ліотек ВНЗ на сучасному етапі у процесі довідково-бібліо-

графічного обслуговування, представимо у багатоаспектній 

фасетній класифікації (табл.). 
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Таблиця 

Ознака класифікації Довідки Консультації 

1. За місцем надання 
1. Стаціонарні (внутрішні) 

2. Зовнішні 

1. Стаціонарні (внутрішні) 

2. Зовнішні 

2. За формою видачі 

1. Усні 

2. Письмові 

3. Телефонні 

4. Електронні 

— на електронну пошту 

— на віртуальну форму 

— у чаті 

1. Усні 

2. Письмові 

3. Електронні 

— на електронну пошту 

— на віртуальну форму 

— у чаті 

3. За видом і змістом інформації 

1. Бібліографічні 

— адресні 

— тематичні 

— уточнювальні 

2. Фактографічні 

3. Повнотекстові 

4. Бібліометричні 

5. Бібліотечно-орієнтувальні 

6. Аналітичні 

1. Бібліографічні 

2. Фактографічні 

3. Бібліометричні 

4. Бібліотечно-орієнтувальні 

5. Навчальні 

4. За видами наданих джерел 

інформації 

1. Традиційні 

2. Інтернет-орієнтовані 

(вебліографічні) 

3. Різновидові 

1. Традиційні 

2. Інтернет-орієнтовані 

(вебліографічні) 

3. Різновидові 

5. За джерелами пошуку відповіді 

1. Електронні 

— електронний каталог 

— бази даних 

— інтернет-ресурси 

2. Нонелектронні 

— карткові каталоги 

— картотеки 

— друковані видання 

3. Комплексні 

1. Електронні 

— електронний каталог 

— бази даних 

— інтернет-ресурси 

2. Нонелектронні 

— карткові каталоги 

— картотеки 

— друковані видання 

3. Комплексні 
 

Прокоментуємо певні терміни. Довідкою в ДБО є 

відповідь на разовий інформаційний запит користувача, яка 

містить потрібну інформацію (бібліографічну або факто-

графічну, повнотекстову чи аналітичну). Консультація — це 

поради користувачеві, як самостійно знайти необхідну 

інформацію (які джерела та методику пошуку використати).  

Види довідок і консультацій вирізняються за місцем 

надання і бувають стаціонарні (внутрішні) і зовнішні. Ста-

ціонарні надаються у приміщенні книгозбірні у присутності 

абонента, а зовнішні — віддаленому користувачеві за 

допомогою телефонний зв'язку, традиційної чи електронної 

пошти, чату тощо.  

Останнім часом найпопулярнішим є ДБО через спе-

ціальні веб-форми на сайті книгозбірні, які отримали назву 

''Віртуальна довідка'' чи ''Віртуальна довідкова служба''. 

Тому зовнішні довідки нині переважно мають назву ''вір-

туальних''. Вважаємо недоречним називати їх онлайновими, 

оскільки вони не завжди виконуються безпосередньо в 

режимі он-лайн, тобто без перерви між отриманням запиту і 

наданням відповіді. Вживати загальну назву ''електронна" чи 

''цифрова" для зовнішніх довідок також недоречно, через те 

що останні можуть бути неелектронними. Натомість серед 

видів довідок і консультацій за формою видачі вирізняють 

електронні — як такі, що виконують за допомогою засобів 

цифрових технологій.  

За видом і змістом інформації, що надається корис-

тувачеві, доречно, крім традиційних видів бібліографічних і 

фактографічних довідок і консультацій, виокремити біб-

ліотечно-орієнтувальні, тобто присвячені ознайомленню з 

інформаційними ресурсами бібліотеки, умовами доступу до 

них, режимом роботи закладу. Крім того, зростає попит на 

повнотекстові довідки, в яких клієнтові надається повний 

текст документа, якщо така послуга відповідає дійсному 

законодавству і правилам книгозбірні. Останнім часом серед 

абонентів університетських бібліотек, переважно професор-

сько-викладацького складу, зростають потреби в отриманні 

бібліометричних довідок і консультацій. Перспективним 

видом є аналітичні довідки, що передбачають попередній 

аналіз документів, про які надається інформація, з погляду 

їхньої відповідності запитові.  

Особливим видом консультацій є навчальні, які 

здійснюють не лише у традиційній усній формі, а й у 

вигляді спеціальних програм, уміщених на сайті бібліотеки.  

За видами наданих джерел інформації виокремимо 

інтернет-орієнтовані (вебліографічні) довідки і консультації, 

оскільки деякі користувачі спеціально обумовлюють по-

требу в інформації про мережеві ресурси. 

За джерелами пошуку відповіді вирізняємо електронні 

довідки і консультації, для підготовки яких використовують 

як внутрішньобібліотечні, так і мережеві цифрові ресурси. 

Серед них вирізняємо електронний каталог, який відображає 

склад певного фонду документів, і бази даних, із ним не 

пов'язані.  

Терміноелемент ''нонелектронні'', застосування якого 

запропонував Ю. Столяров і підтримала Г. Швецова-Водка 

[14], позначає джерела, що не є електронними. У ноне-

лектронних довідках і консультаціях для пошуку відомостей 

використовують традиційні паперові карткові та книжкові 

ресурси. Комплексні довідки і консультації — це такі, що 

створюються за допомогою як традиційних, так і 

електронних джерел.  

Типи довідок і консультацій простіше визначити, якщо 

для їхньої характеристики застосувати одночасно кілька 

ознак. Наприклад: письмова бібліографічна тематична 
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електронна довідка; усна бібліографічна адресна довідка; 

зовнішня електронна навчальна консультація тощо. 

Розгляд базових термінів із теми дослідження 

засвідчив, що становленню професійної термінології ДБО 

приділялася значна увага. Водночас певні аспекти окрес-

леної проблематики залишаються дискусійними і по-

требують обговорення.  
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В статье рассмотрены термины, используемые в 

процессе справочно-библиографического обслуживания в 

библиотеках. Предложена многоаспектная классификация 

справок и консультаций.  

Terms, used in the process of reference bibliographic 

service in libraries, are considered in the article. Multidi-

mensional classification of references and consultations is 

offered.  
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Introduction 

In May 2015 I visited Kyiv as part of a Fulbright Specialist 

program co-sponsored by the U. S. Department of State's Bureau 

of Educational and Cultural Affairs and the Kyiv National 

University of Culture and Art (KNUKIM). As a part of the two-

week program, I gave a series of lectures to Library and 

Information Science students at KNUKIM, met with teaching 

faculty, administration and information specialists from 

KNUKIM, National University of Kyiv-Mohyla Academy 

(NUKMA), Taras Shevchenko National University of Kyiv, 

Book Chamber of Ukraine (Knyzhkova Palata) and other 

organizations. In this essay, I summarize some of my 

impressions from the visit and thoughts about the state of 

library and information institutions in Ukraine.  

© Lopatovska I., 2015 
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Aim: the article aims to introduce Ukrainian and 

international reader to the state of Ukrainian libraries and 

information institutions from the perspective of an outsider. 

Methods 

This essay is a departure from the traditional approach of 

reporting results of a social science study. No formal study was 

conducted during my visit: no qualitative or quantitative data 

about Ukrainian information institutions were collected and 

formally analyzed. However, immersion into a different culture 

allowed me to: a) observe cultural developments from an 

outsider's perspective; b) compare professional trends in the 

U. S. and Ukraine; c) summarize observational data that is 

usually associated with ethnographic methods (Schensul, 

Schensul & LeCompte, 1999; Токарев, С. А., 1978). I chose to 

summarize my thoughts and impressions using a management 

technique used when evaluating products, services, projects or 

organizations — the SWOT (Strengths, Weaknesses, 

Opportunities, and Threats) (Pickton & Wright, 1998).This 

technique is widely used in business (Houben, Lenie & Vanhoof, 

1999) and academia (Dyson, 2004) to identify areas of strategic 

development. More recently, it is being used for analysis of 

social media use (Fernandez, 2009) and e-book adoption (Peet, 

Nishimoto, Evans, Harwood & Lopatovska, 2014).  

SWOT-analysis of information institutions in Ukraine 

Strengths 

In my opinion, one of the key strengths of Ukrainian 

libraries, archives and other information institutions (UII) is 

Resources represented in unique collections, developed 

infrastructure, and talented information professionals.  

In the past decades, UII have developed world-class 

collections of cultural heritage and scientific materials1, creating 

a unique value proposition for internal and external information 

markets. Bringing these collections closer to Ukrainian and 

international readers would benefit information user 

communities and strengthen the reputation of UII. 

Many U. S. libraries would be envious of Ukrainian 

institutions well-developed brick-and-mortar infrastructure of 

main libraries, archives, branches and storage facilities. Taking 

advantage of this infrastructure, investing in its maintenance and 

enhancement, will ensure proper management and access to 

information resources for decades to come. 

A strength that was particularly evident within the 

KNUKIM organization was public relations (PR) and 

marketing. As a participant of many events at my parent U. S. 

institution, as well as other organizations and conferences, 

I rarely see the level of event coverage that I witnessed at 

KNUKIM, including the presence of a dedicated photographer 

and immediate social media coverage of departmental events. 

Strong PR and marketing is a valuable asset in creating and 

promoting a UII brand and public image.  

Related to PR and marketing is another asset of UII: its 

reputation. During my visit, I asked my Ukrainian students to 

poll their friends and family about their perceived image of a 

librarian. I give my American students a similar assignment, so 

student findings allowed me to informally compare the image of 

a librarian in the U. S. and in Ukraine. Not surprisingly, the 

findings were similar, suggesting that the general public 

perceives a librarian as an older lady who is well-educated and 

loves reading. While we all can strategies about ways to change 

the public's perception of librarians as "old ladies," the fact that 

                                                           
1  Some of the world renowned Ukrainian collections are curated by 

Vernadsky National Library of Ukraine (http://www.nbuv.gov.ua/), The 

Lviv National Vasyl Stefanyk Scientific Library of Ukraine 

(http://www.lsl.lviv.ua/en/) and National University of Kyiv-Mohyla 
Academy Library(http://www.library.ukma.edu.ua/) to name a few. 

the general Ukrainian population has a positive perception of 

librarians and libraries can foster public support and be used to 

further strengthen the reputation of UII (Опитування про 

підтримку бібліотек з боку населення, 2011). 

Another important strength that I was able to observe is the 
presence of talented people at all levels of UII, from library and 
information science undergraduate students to library directors. 
Presence of the innovative, energetic, knowledgeable 
information professional is vital for ensuring sustainability and 
positive changes in the UII systems. In my opinion, organization 
leadership should invest in recruitment, retention and proper 
development of this human capital in order to ensure success of 
their UII. 

All of these strengths can serve as a solid foundation for 
the future developments of UII. 

Weaknesses 
One of the supporting factors of organizational 

development is the environment, which comprises of people, 
culture, and physical space (Sayiner, 2015). I observed several 
weaknesses related to the people and culture elements of the 
environment that might hinder innovation in UII. 

For long-term organization development, fostering, 
attracting and retaining talented professionals at all levels of UII 
organizations would require innovative approaches and a shift of 
organizational culture. While I met many talented and dedicated 
professionals, I also heard stories about unmotivated staff 
members who still follow their decades-old routines, complain, 
and do not have a will to change the status quo. Personnel 
resistance to change is not uncommon and requires the use of 
specific management techniques, such as trying to bring an 
employer on board with change or terminate him/her (Dowling, 
Festing & Engle, 1994). A particular problem that might make 
the second option unavailable to UII management is the lack of 
knowledgeable and enthusiastic senior staff that could replace 
difficult employees (Baker, 1987), which necessitates the use of 
innovative approaches for managing hidebound staff. 

At the core of all organizational cultures are organizational 
values (Hofstede, 1997), and while I was able to observe 
manifestations of positive values, such as commitment to quality 
and innovation, consensus-building, and respect for tradition, I 
also observed manifestations of implicit cultural values that 
might impede the modernization of UII systems. In my opinion, 
the areas of potential improvements include: 

— Market orientation. Information professionals across 
the globe are realizing that the value of information institutions 

should be measured not only by their collections, but also the 
services they provide to their users (Deane, 2003; Kantor & 

Saracevic, 1999). It is no longer sufficient to produce a 
monograph, teach a course or have a world-class collection 

without understanding a particular user need that the product or 
service is fulfilling (Duinker & Kasper, 2015; The Future of 

Libraries Adopting a Market Orientation, 2014). UII offerings 
should be driven by market analysis and client orientation. 

Relevant concepts, including principles of usability (a term that 
does not have an equivalent in Ukrainian language), should be 

incorporated into academic curriculums. The needs of the 
stakeholders i. e., current and potential UII clients and 

information users, employers and students in information science 
programs, should be considered and appropriate solutions should 

be tailored for their needs. 
— Culture of accountability. In order to foster talent and 

innovation, UII leadership needs to implement clear performance 
standards and reinforce mechanisms for rewarding good and 
penalizing inadequate performance, encourage professional 
development, creativity and initiative at all career stages. For 
example, in an academic setting, accountability can be ensured 
by a holistic system of professor's assessment that would include 
her/his research activities (number/quality of publications), 
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teaching (measured through anonymous student evaluations), 
and service to an institution and a larger professional 
community. In a library setting, professionals can be evaluated 
by clients and colleagues in addition to their supervisors 
(Hallowell, et al., 2001).  

— Network instead of hierarchical orientation. In the 
traditional organizational structure of bureaucracy, decision-
making is usually the prerogative of top management (Beetham, 
1996). During the Soviet era, the culture of delegating decision 
making to the highest authority was also supported by the 
political climate and fear of penalty for taking initiative (Leites, 
1984). Even now, I have noticed a high degree of open leader-
worshiping and hierarchical subordination. In a healthy culture 
that supports innovation, respect for leadership should be 
balanced with equal respect for employees and organization 
clients. Adopting a flexible network structure, characterized by 
self-directed teams and flexibility to adopt to external 

environments (Jones, 2010), would help to support healthy 
progression and innovation in UII. 

— Value of time. One of the most noticeable differences 
between the U. S. and Ukrainian professionals is their attitudes 
to ward time. While the idiom "time is money" captures the 
essence of Americans' value of time, Ukrainians have a more 
"flexible" relationship with time. For example, very few 
Ukrainian professionals I met had digital calendars and were 
surprised to learn that my professional calendar usually fills 
several months in advance. During my trip, some prospective 
meetings were planned or changed to different times/dates on 
very short notice. It was not uncommon to see people being late 
for meetings or leaving meetings early. While the need for better 
planning and adherence to time commitments might be less 
critical than other values (such as those stated above), it can 
encourage efficiency, productivity, and respect for individual 
and group time.  

The final major weakness of UII that became obvious from 
multiple conversations with UII professionals is funding. In 
recent years, funding to UII decreased dramatically (ПАН 
БІБЛІОТЕКАР, 2015), which is hardly a surprise considering 
the troubling financial health of the nation. In the current 
political and economic climate, it becomes critical for UII 
leaders to connect and clearly communicate the value of UII, its 
integral role in creating and maintaining a national identity 
(Haigh, 2009). Financial hardships also create pressure to 
innovate and seek alternative funding sources through grants and 
collaborations (Drake & Olsen, 1979). 

Opportunities 
The unique position of UII determined by its strengths, 

weaknesses, and history presents several opportunities for its 
future development. One of the opportunities available to UII is to 
adopt modern practices and standards, less efficient, and more 
expensive developmental stages (a process called "leapfrogging," 
(Steinmueller, 2001).UII have the opportunity to learn and adopt 
the best international practices in information management 2 , 
information science education3, and other related areas.  

Another major opportunity for UII-taking into account the 
world's current focus on Ukraine — is to enter international 

                                                           
2 Some examples of the techniques that took years to develop, and are 
ready for adoption by UII include the Resource Description and Access 

(RDA) cataloging standard on formulating bibliographic data 
(http://www.rdatoolkit.org/), Linked Data method of publishing structure 

data to enable interlinking of documents (http://linkeddata.org/) and 

other techniques.  
3During my visit, I met educators from various institutions who work 

towards re-branding their departments, diversifying their academic 

offerings and preparing students for a wider range of career 

opportunities. Following an international iSchool movement 

(http://ischools.org/) could offer valuable lessons for restructuring, 
curriculum planning, and degree diversification in UII education system. 

information systems. A recent search of the Europeana.eu portal 
retrieved only 88 items from Ukrainian libraries, including the 
Research Library of the National Pedagogical University after 
M. P. Dragomanov, the Maksymovych Scientific Library of the 
Taras Shevchenko Kyiv National University, National Technical 
University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", Central 
Scientific Library of V. N. Karazin Kharkiv National University 
and a few other libraries. Active collaboration with international 
partners, metadata compatibility (e. g., use of world standards 
and languages for content description) and similar initiatives can 
make Ukrainian collections accessible worldwide, ensure more 
active involvement in international information communities. 

Scarcity of information products that were traditionally 
imported 4 , creates opportunities for UII to become dominant 
players in many information markets, ranging from publishing to 
information technologies and education. Once political and 
economic situations in Ukraine stabilize, one should expect an 

influx of international companies, creating more competition for 
local enterprises. Current instability presents an opportunity for 
UII to mobilize and start capturing local information market 
share now. 

Threats 
Within the SWOT framework, threats refer to external 

factors that can jeopardize the future of organization or its 
offerings. In my opinion, the most serious threats to UII are 
coming from political and economic uncertainty. The future of 
UII is largely determined by the political climate: lack of 
political and public support, which in turn can lead to decreased 
funding, can be disastrous for the already fragile UII system. 
UII can mitigate this threat by actively lobbying on behalf of 
their clients and educating the public and politicians on the 
importance of information institutions in creating a national 
identity and competitive advantage (Ferguson, 2007; The 
Competitive Advantage, 1990), building strong connections to a 
broad network of national and international cultural heritage 
institutions, and seeking alternative funding sources. 

UII integration into international information systems and 
financial support from international founders can be threatened 
by misunderstanding and/or misuse of intellectual property rights 
laws. It is important for UII to adhere to national and 
international copyright laws as well as educate a broader public 
about the benefits of copyright and other intellectual property 
laws (Maskus, 2000). 

Conclusions 
Throughout history, UII have developed excellent 

collections and information infrastructures, and fostered a new 
generation of knowledgeable and passionate information 
professionals and leaders. While some remnants of the old 
Soviet system and current political and economic instability 

inhibit the improvement of UII, they also create opportunities to 
innovate, reach out to new partners and funding sources, 
strengthen marketing, and value proposition to UII and 
international stakeholders. 
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В статье описаны неофициальные наблюдения при-
глашенного ученого из США о состоянии украинских биб-
лиотек и информационних учереждений. Представленные 
наблюдения и рекомендаци сгруппованы с использованием 
метода SWOT-анализ, который распространен в бизнеси и 
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The article contains informal observations about the state 
of Ukrainian libraries and information institutions conducted by 
a visiting Fulbright scholar from the U. S. Presented 
observations and recommendations are grouped using a 
SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) method 
that is common in business and management. 
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Роль електронних юридичних бібліотек та правових  

порталів у формуванні правової культури громадськості 

Статтю присвячено висвітленню ролі електронних юридичних бібліотек та порталів у формуванні правової 

культури громадськості, зокрема проаналізовано ресурси Національної юридичної бібліотеки НБУВ та інших джерел 

аналогічної тематики.  

Ключові слова: електронні юридичні бібліотеки, правові портали, правова культура громадян, веб-сайт. 

У сучасному українському суспільстві зростає роль 

електронних юридичних ресурсів у формуванні правової 

культури громадян, яка є різновидом і невід'ємною части-

ною загального розвитку особистості. Це система духовних і 

матеріальних цінностей у правовій сфері, збережених, на-

громаджених та розвинених завдяки постійному вдоскона-

ленню заходів інформаційного, просвітницько-освітнього ха-

рактеру з урахуванням загальнолюдських правових орієнтирів.  

Питання, пов'язані з формуванням правової культури 

населення, наданням доступу до відповідних електронних 

інформаційних сервісів, технологією організації комплекс-

них бібліотечних юридичних інформаційних ресурсів, 

електронними колекціями, збереженням рідкісних юридич-

них видань через формування цифрової бібліотеки тощо 

розглядали В. Горовий, В. Попик, Л. Чуприна, М. Іванова, 

І. Павлуша, В. Пальчук, А. Блажкевич, І. Шульга, В. Семесь-

© Блажкевич А., Гах І., 2015 



ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2015. № 9 

 
23 

ко та ін. Фахівці акцентують увагу на науково-практичних 

засадах акумуляції у книгозбірнях різновидової, зокрема і 

правової, електронної інформації, особливостях надання 

доступу до неї громадянам України, основних принципах 

побудови та складниках бібліотечних юридичних ресурсів. 

Мета дослідження — висвітлення інтернет-ресурсів 

юридичної проблематики, які використовуються як інстру-

мент у процесі формування і підвищення правової культури 

громадян. 

Окресленій проблематиці значну увагу приділяють 

спеціалісти Національної юридичної бібліотеки (далі — 

НЮБ), яка є структурним підрозділом Національної біб-

ліотеки України ім. В. І. Вернадського (далі — НБУВ). 

Співробітники установи забезпечують акумуляцію й ефек-

тивне використання документно-інформаційних ресурсів на 

всіх видах носіїв, що містять правові відомості, а також 

інших джерел даних, суміжних за змістовою основою з 

юридичними, які сприяють удосконаленню правотворчої 

діяльності в Україні, вивченню громадської думки про її 

ефективність та перспективи розвитку в контексті суспіль-

ної еволюції [9]. 

Пріоритетними напрямами діяльності НЮБ є 

утвердження і розвиток національної правової традиції, 

розширення доступу до відповідних інформаційних ре-

сурсів, їхнє ефективне використання у практиці суспільного 

життя для підтримання демократичних основ державного 

управління та українського суспільства загалом.  

Серед замовників інформаційно-аналітичної продукції 

НЮБ — найвищі та регіональні управлінські структури, 

наукові установи, громадські організації. 

Основні завдання НЮБ — акумуляція у бібліотечних 

фондах правової інформації на всіх видах носіїв; забез-

печення ефективного доступу до документного, наукового, 

інформаційно-аналітичного ресурсу юридичної та 

необхідної в реалізації правових відносин суміжної інфор-

мації; вдосконалення комплектування фондів НБУВ новими 

правовими відомостями; представлення інформаційних ре-

сурсів, що відображають національну правову традицію; 

здійснення навігаторських функцій щодо вітчизняних ре-

сурсів правової тематики та відповідної інтернет-інформації; 

сприяння реалізації національно-освітніх та науково-попу-

лярних програм у сфері правового забезпечення розвитку 

суспільства. 

Інформаційно-аналітична продукція НЮБ: ''Конститу-

ційна Асамблея: політико-правові аспекти діяльності''; ''Влада 

для громадян''; ''Громадська думка про правотворення''; 

''Безпека підприємництва''; ''Економічна діяльність: нові 

орієнтири і ризики'', а також інші спеціальні видання згідно 

з потребами замовників [3]. 

Значним попитом у правознавців та юристів ко-

ристуються юридичні інформаційні ресурси НБУВ [14—20]. 

На веб-сайті, зокрема, доступні: електронний каталог НБУВ 

(література з юридичних наук із фонду книгозбірні (пошук 

за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами 

та рубрикатором; надходження від 1993 до 2014 року); 

наукова електронна бібліотека (повнотекстова колекція 

літератури юридичної тематики — кодекси, наукові 

видання, монографії, довідники, енциклопедії, словники, 

підручники, методичні посібники, пошук яких відбувається 

за ключовими словами, авторами, роками видання, назвами 

та рубрикатором; надходження з 2010 року); реферативна 

інформація (реферативну базу даних підтримують праців-

ники Інституту проблем реєстрації інформації НАН України 

та НБУВ); автореферати дисертацій (до завантаження 

доступні повні тексти); інформаційні сервіси Інтернету 

(анотований тематичний навігатор українськими мере-

жевими ресурсами для юристів (пошук за ключовими 

словами та назвами ресурсів); також на веб-сайті 

пропонується розділ інтернет-навігатора ''Органи державної 

влади''); електронні колекції (можна читати книгу повністю 

або переглянути її зміст чи анотацію); інформаційно-

аналітичні матеріали (за списком видань, а також за 

поточний рік — повні тексти). 

Науково-дослідний інститут інформатики і права На-

ціональної академії правових наук України також приділяє 

значну увагу формуванню правової культури громадян. 

Зокрема, на сайті представлено електронні версії журналів 

''Інформація і право'', ''Правова інформатика'', огляди мо-

нографій, підручників, посібників та збірників, словників, 

коментарі, брошури тощо. На стадії розроблення сторінка 

електронних видань [8]. 

База даних інформаційно-пошукової системи (далі — 

ІПС) ''Законодавство'' НДІ інформатики і права містить 

понад 477 000 документів із внесеними змінами і допов-

неннями, зокрема:  

— закони, постанови Верховної Ради України; 

— кодекси України; 

— укази і розпорядження Президента України; 

— декрети, постанови і розпорядження Кабінету 

Міністрів України; 

— документи міністерств та відомств, зареєстровані в 

Міністерстві юстиції України; 

— документи міністерств, відомств та органів судової 

влади України, що не реєструються в Міністерстві юстиції 

(Міністерства фінансів, Конституційного Суду, Верховного 

Суду, Вищого арбітражного суду, Національного банку, Дер-

жавної митної служби, Державної податкової адміністрації); 

— міжнародні документи (угоди, конвенції, дек-

ларації); 

— документи, що роз'яснюють застосування норма-

тивних актів; 

— тлумачний словник — понад 17 000 термінів, які 

використовуються в законах. 

Найвища оперативність і повнота, розвинута система 

пошуку документів, перегляд текстів попередніх редакцій 

та виділення змін, ведення власних нотаток і закладок, 

формування списків користувача, вбудований пере-

кладач, база термінів, зв'язки між документами роблять 

ІПС ''Законодавство'' надійним помічником у законо-

творчій, нормотворчій, правозастосовній та правоосвітній 

діяльності.  

Інформаційно-пошукову систему НДІ інформатики і 

права разом з іншими відповідними сервісами відзначено 

Державною премією в галузі науки і техніки.  

Фахівці Херсонської обласної універсальної наукової 

бібліотеки ім. О. Гончара (ХОУНБ) також значну увагу 

приділяють комплектуванню фондів юридичною літера-

турою. На веб-сайті у розділі ''Правове довідкове бюро'' 

подано корисні посилання на різноманітні сторінки та 

електронні зібрання правової літератури [10]. 

Зокрема, служба ''Юридичні послуги online'' 

(http://yurist-online.com) пропонує чимало юридичної інфор-

мації як для фахівців, так і для всіх, хто цікавиться ук-

раїнським законодавством або хоче вирішити певну проб-

лему. Сайт складається з чотирьох розділів: Послуги для 

громадян; Послуги для бізнесу; Послуги для юристів; Різне. 

Сервіс ''Послуги для громадян'' орієнтовано насампе-

ред на пересічних відвідувачів. Служба передбачає юридич-

ну консультацію, відповіді на запитання із різноманітних 

галузей права України, послуги зі складання позовів і заяв, а 

також корисні поради і консультації спеціалістів. Цей розділ 

зацікавить громадян, яким потрібна правова допомога. 

Послуги надаються винятково в межах українського за-

конодавства. 
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Варто виокремити ''Каталог юристів України'', який 

дає змогу обрати кваліфікованого спеціаліста за місцем 

проживання клієнта, та навчальний курс ''Сам собі юрист'', 

що роз'яснює тонкощі й недосконалості законів. 

У другому розділі — ''Послуги для бізнесу'' — пред-

ставлено актуальну для малого та середнього бізнесу 

інформацію. На сторінці презентовано юридичні матеріали і 

консультації, що стосуються бізнесу в Україні, відповідно, 

вони зацікавлять не лише підприємців, а й працівників фірм. 

Також запропоновано безкоштовні книги з бізнесу, зразки 

угод та інших документів. 

Третій розділ — ''Послуги для юристів'' — містить чи-

мало відомостей, корисних як юристам-практикам, так і сту-

дентам профільних факультетів ВНЗ. Це статті та реферати 

правової тематики, юридичний словник, рішення судів, без-

коштовні книги та підручники, а також усі кодекси України.  

У четвертому розділі акумульовано різноманітну ін-

формацію, безпосередньо не пов'язану з юриспруденцією, 

проте корисну та цікаву: сторінки, присвячені розсилкам 

сайта, засіданням Верховної Ради, новинам, юридичний 

форум тощо. 

На ресурсі ХОУНБ ім. О. Гончара також є посилання 

на юридичний інформаційно-аналітичний веб-сайт ''Юри-

дична консультація'' (http://www.юрконсультация.com.ua), 

створений для ефективної правової допомоги відвідувачам. 

Він містить зразки позовних заяв, процесуальних доку-

ментів та угод, юридичні аналітичні матеріали, розглядають-

ся питання судової практики, надається юридична кон-

сультація on-line.  

Сторінка веб-сайта ''Громадянське суспільство і влада'' 

(http://civic.kmu.gov.ua/consult_mvc_kmu/consult) — це урядо-

вий інформаційно-комунікаційний ресурс, який сприяє 

взаємодії громадян та їх об'єднань із представниками 

Кабінету Міністрів України та органів виконавчої влади у 

процесі обговорення проектів законів, указів, постанов та 

рішень державної влади.  

Сторінку приватної бібліотеки правових статей 

(http://library.cepbic.com) присвячено публікаціям, які мають 

на меті заповнити прогалини законодавства України, автори 

висловлюють критичні зауваження щодо неточностей та 

суперечностей чинного законодавства України. Кожен 

юрист-практик має можливість надсилати власні статті, які 

розміщуються безкоштовно та в незмінному вигляді.  

У бібліотеці юриста (http://www.refua.narod.ru) пред-

ставлено новітні та раритетні роботи українських та ро-

сійських вчених-юристів, коментарі до кодексів, періодичні 

видання у галузі права.  

На сторінці ''Економіко-правової бібліотеки'' 

(http://vuzlib.net) уміщено тексти підручників з питань права 

та економіки.  

Веб-сайт ''Правознавець'' (http://www.pravoznavec.com.ua) 

пропонує юридичну літературу та періодику, а також 

електронні підручники, монографії з теорії, історії та усіх 

галузей права України і зарубіжних держав.  

На сторінці ХОУНБ ім. О. Гончара також подано ко-

рисні посилання на офіційні періодичні видання України: 

зокрема Вісник Конституційного Суду України, Вісник 

Верховного Суду України, Офіційний вісник України, Віс-

ник податкової служби України, Всеукраїнську щотижневу 

газету ''Бухгалтерия. Налоги. Бизнес'', журнал ''Податкове 

планування'', газети ''Урядовий кур'єр'', ''Правовий тиждень'', 

''Голос України''. 

У службі ''Правове довідкове бюро'' читачам запро-

поновано такі підрозділи: Корисні посилання: юридичні 

сайти та електронні бібліотеки правової літератури; Книж-

кова полиця: новинки юридичної літератури (з ґрунтовними 

анотаціями); Бібліографічні покажчики із правових питань; 

Афоризми та висловлювання відомих людей про закон, 

державу, право; Видатні правознавці; Право та закон: цікаві 

факти. 

На веб-сайті юридичної бібліотеки ''Pravo.biz.ua'' 

зібрано чимало корисної для навчання та практичної для 

юридичної діяльності літератури, а також найпопулярніші 

нормативні документи. Матеріали допомагають краще 

орієнтуватися у світі юриспруденції [22]. 

Значну роль відіграють також правові портали. Зокре-

ма, платформа ''Юріспруденс'' надає багато корисних мате-

ріалів і професіоналам, і клієнтам [13]. Новини оновлюють-

ся кожного дня, розміщено матеріали із різноманітних 

навчальних дисциплін. Окрім того, портал підтримує форум 

студентів юридичного факультету Львівського Національ-

ного Університету ім. І. Франка. У перспективі заплановано 

вдосконалити роботу ресурсу через запровадження від-

критої безкоштовної юридичної бібліотеки для студентів-

правників та юристів-практиків.  

Головні завдання правового порталу ''LEX'' — це 

насамперед забезпечення навчальними матеріалами й ак-

туальною аналітичною інформацією майбутніх спеціалістів 

у галузі права, а також викладачів та юристів-практиків [21].  

Ресурс ''LEX'' пропонує такі сервіси: безкоштовна 

електронна юридична бібліотека, фонд якої становлять 

навчальні матеріалі, коментовані видання, з якими можна 

ознайомитися або безплатно завантажити; законодавство оn-

line — добірка законодавчих актів актуальної версії; зразки 

позовних заяв, а також багато інших процесуальних 

юридичних документів; коментоване законодавство — 

коментарі до кодексів України, підготовлені провідними 

спеціалістами галузі права; доступ до єдиного реєстру 

судових рішень України; юридична допомога в режимі on-

line — кваліфікована допомога спеціалістів у вирішенні 

спорів чи проведенні правових процедур; наукові обго-

ворення із галузей права задля заповнення прогалин у 

законодавстві та написання доповідей, курсових, дипломних 

та дисертаційних робіт; аналітика, новини. Матеріали 

оновлюються щоденно.  

Правовий інформаційно-аналітичний портал ''Про 

право'' — це інтернет-ресурс, метою якого є аналітика чин-

ного законодавства та системи правозастосування в Україні. 

Стане в пригоді не лише юристам-практикам, а й пересіч-

ним громадянам, які цікавляться особливостями правової 

системи в Україні. На порталі доступні, зокрема, такі 

розділи: Новини права; Законодавство; Юридична практика; 

Експерт аналізує; Консультація юриста та інші [11]. 

Висновки. Підбиваючи підсумки, зазначимо, що елект-

ронні юридичні бібліотеки та правові портали сприяють 

підвищенню рівня правової культури громадськості, адже 

завдяки сучасному веб-доступу до масивів юридичної ін-

формації користувачі мають можливість одержати потрібні 

відомості або консультацію з мінімальними витратами часу.  
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В статье освещена роль электронных юридических 

библиотек и порталов в формировании правовой культуры 

общественности, в частности проанализированы ресурсы 

Национальной юридической библиотеки НБУВ и других 

источников аналогичной тематики. 

The article is devoted to highlight the role of electronic 

law libraries and legal portals on the formation of the legal 

culture of society, in particular, National Law Library VNLU. 
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ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ 
 

 

УДК  001.8:004.891 

Наукометрія: методологія та інструментарій 

Досліджено витоки наукометрії та констатовано недостатню увагу до розробки її методології. Викладено 

принципи Лейденського маніфесту наукометрії, дотримання яких забезпечує прозорий моніторинг і підтримку розвитку 

науки. Розглянуто пропозиції щодо методики експертного оцінювання результативності наукової діяльності. 

Представлено концептуальні положення та особливості практичної реалізації інформаційно-аналітичної системи 

"Бібліометрика української науки".  

Ключові слова: методологія, наукометрія, бібліометричні показники, моніторинг, аналітика, експертна оцінка. 

До проблематики наукометрії належить коло питань, 

що торкаються інформаційної моделі розвитку науки, 

зростання масивів даних, цитованості літератури, вивчення 

внутрішніх зв'язків у науці на основі бібліографічних 

посилань, оцінювання внеску окремих країн до світового 

академічного інформаційного потоку, процесу статистично-

го аналізу наукових напрямів. Термін "наукометрія" 1969 р. 

увів до наукового обігу В. Налімов. У спільній із З. Муль-

ченко монографії автор запропонував: "Будем называть 

наукометрией количественные методы изучения развития 

науки как информационного процесса" [10]. Позитивно 

оцінюючи внесок ученого у становлення наукометрії, варто 

наголосити й на негативному аспекті наведеного визна-

чення, оскільки воно зорієнтувало подальші дослідження в 

цій галузі на "нумерологічний" шлях розвитку.  

Вагомі теоретичні та практичні напрацювання у 

сфері наукометрії належать і українським фахівцям. Особ-

ливе значення для наукової спільноти мала фундаментальна 

монографія засновника Центру досліджень науково-техніч-

ного потенціалу та історії науки НАН України Г. Доброва 

"Наука о науке: Введение в общее науковедение", опуб-

лікована 1966 р. у Києві. Праця поглибила інтерес до 

наукознавчих студій загалом і надалі її було перекладено 

багатьма мовами світу [4]. Г. Добров акцентував увагу на 
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потребі систематизованого дослідження тенденцій і 

перспектив розвитку науки в Україні та світі й торкався 

широкого спектра питань: історії розвитку науки та науко-

вих шкіл, стану і тенденцій піднесення науково-техноло-

гічного потенціалу, інфраструктури науки, науково-техноло-

гічної та інноваційної політики, питань міжнародного 

співробітництва тощо. Вчений визначив наукознавство як 

"…комплексное исследование и теоретическое обобщение 

опыта функционирования социальных систем в науке с 

целью обоснования научно-технической политики, а также 

рационального формирования потенциала науки и повы-

шения эффективности научной деятельности при помощи 

средств социального, экономического и организационного 

воздействия". Ця дефініція, що актуальна й нині, відображає 

системність наукознавчих досліджень і потребу в комп-

лексних знаннях про науку. 

Прикладний аспект концепції Г. Доброва полягав у 

спрямуванні науки на підтримку досліджень. Однак він не 

отримав належного розвитку. Як винятки наведемо праці 

А. Корінного [5], І. Маршакової [8], С. Хайтуна [17], в яких 

наголошено на пріоритеті вирішення завдань організації 

системи прогнозування наукових досліджень, використання 

бібліометричних показників для визначення структури 

науки і відстеження її розвитку, а також на недоліках 

застосування лише кількісних показників при оцінюванні 

ефективності робіт.  

Найвагоміший внесок у розвиток наукометричних 

досліджень у контексті практичного використання зробив 

Ю. Гарфілд. Учений запропонував унікальну ідею щодо 

використання наукових посилань як засобу інформаційного 

пошуку та вивчення структури науки. З його ім'ям пов'язані 

організація Інституту наукової інформації США і створення 

бази даних Web of Science з аналітичними надбудовами. 

Водночас Ю. Гарфілд постійно закликав бути коректними у 

використанні даних цитування, наголошуючи, що вони, "як і 

будь-який інструмент — від ядерної енергії до молотка, — 

повинні бути правильно використані" [19]. 

Ігнорування попередження Ю. Гарфілда та орієн-

тація на "нумерологію" В. Налімова спричинили виникнення 

методик оцінювання результативності наукової діяльності, 

які недостатньо враховували змістові аспекти наукової та 

дослідницької роботи, оскільки були комбінацією різно-

манітних формальних показників [9; 14]. 

Нині набуває поширення погляд, що лише профе-

сійна експертиза надає всебічну об'єктивну оцінку наукових 

результатів, а бібліометричні показники слугують інстру-

ментом підтримки ухвалення рішень експертами [2; 12; 13; 

15]. Тому наукометрія потребує насамперед узгодженої ме-

тодології оцінювання та прогнозування наукової діяльності, 

а також інноваційного інструментарію для її практичного 

застосування.  

Метою статті є аналіз розвитку методологічних 

засад наукометрії в контексті експертного оцінювання 

результативності дослідницької діяльності та розробка 

інструментарію для підтримки наукометричних досліджень. 

Враховуючи напрацювання Київської школи науко-

знавства (фундатор — член-кореспондент НАН України 

Г. Добров), наукометрією вважатимемо галузь наукознавст-

ва, що здійснює дослідження структури, динаміки та за-

кономірностей наукової діяльності. Об'єктом є наукова 

сфера суспільства, а предметом — експертне оцінювання та 

прогнозування дослідницької роботи на основі моніторингу 

наукових комунікацій.  

До методів наукометрії належать бібліометричні, 

імовірнісно-статистичні та експертних оцінок. Найпошире-

нішим є бібліометричний метод наукового цитування, що 

базується на такому показникові, як індекс наукового 

цитування. Це загальноприйнятий індикатор "значущості" 

праць ученого, що є числом посилань на його публікації. 

Індекс наукового цитування має багато похідних, які 

обчислюються на його основі. Серед них виокремимо індекс 

Гірша, запропонований 2005 р. американським фізиком з 

університету Сан-Дієго (Каліфорнія). Індекс Гірша науковця 

дорівнює h, якщо він має h публікацій, кожна з яких 

цитується не менше h разів. Цей показник можна розглядати 

як "золоту середину" між кількістю публікацій ученого та 

їхньою якістю.  

Доволі вживаним бібліометричним показником 

також є імпакт-фактор журналу. Цей індекс у 1960-х рр. 

минулого століття ввели фахівці Інституту наукової ін-

формації США; він є середньою кількістю цитувань однієї 

статті журналу за певний хронологічний період. Сьогодні 

ставлення наукової спільноти до цього показника доволі 

неоднозначне. 2012 р. на конференції Американського то-

вариства клітинної біології у Сан-Франциско було ухвалено 

Декларацію про оцінювання наукових досліджень, поло-

ження якої закликають наукову громадськість відмовитися 

від використання імпакт-фактора як визначального критерію 

під час оцінювання результатів академічних робіт, оскільки 

мета науки — одержання нових знань, а не маніпулювання 

цифрами [22]. Метод наукового цитування покладено в 

основу роботи світових бібліометричних систем Web of 

Science [24], Scopus [23] і Google Scholar [20].  

Нині активно розвиваються бібліометричні методи 

лексикографічного аналізу наукової інформації, що дають 

змогу формувати тезауруси та лінгвістичні онтології, виок-

ремлювати найуживаніші терміни, виявляти тенденції змін у 

фундаментальній науці через порівняння терміносистем 

різних років. За частотними словниками нових слів можна 

здійснювати експертне прогнозування розвитку науки і зна-

ходити оригінальні статті, що заслуговують на підвищену 

увагу [6]. 

Імовірнісно-статистичні методи наукометрії базуються 

на закономірностях, що одержали імена вчених, які вперше 

їх виявили (Бредфорда, Лотки, Ципфа та ін.). Емпіричний 

характер цих закономірностей не дає змоги визначати їх як 

закони в чіткому значенні цього слова. У 60-х рр. XX ст. 

було констатовано, що встановлені імовірнісно-статистичні 

закономірності відрізняються лише сферами використань. Їх 

узагальнення проведено на основі притаманного цим за-

кономірностям феномену масштабної інваріантності, тобто 

властивості зберігати форму рівнянь, що їх описують, за 

довільних змін обсягів інформаційних масивів і потоків. 

Математичний опис масштабно інваріантних процесів по-

требує використання усталених законів розподілу теорії 

ймовірностей. Поширені в літературі намагання представити 

їх елементарними функціями (степеневими чи гіперболіч-

ними) доцільно розглядати лише як апроксимацію емпірич-

них даних [11].  

Особливої уваги потребують підходи до процедури 

експертизи результативності дослідницької діяльності. 

Оцінювання результатів роботи наукових установ вимагає 

великої кількості експертів, причому важливо, щоб вони 

мали бездоганну наукову репутацію та довіру в про-

фесійному середовищі. Тому повний корпус експертів варто 

формувати за допомогою звернення до вчених (науково-

технічних) рад усіх установ, що атестуються, з пропозицією 

надати фахівців (а також потрібних відомостей про них) із 

кожного наукового напряму. 

Порівняльну оцінку результативності доцільно про-

водити всередині так званих референтних груп наукових 

організацій, які потрібно формувати за принципом суміж-

ності галузей їхньої наукової діяльності та типів одержаних 

результатів (фундаментальні дослідження, технологічні роз-
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робки, науково-технічні послуги тощо). Для кожної рефе-

рентної групи доцільно обрати власну експертну раду, на 

яку буде покладено основний обсяг робіт. Загальний конт-

роль за процесом і затвердженням (або вимогою корекції) 

результатів діяльності рад має перебувати в компетенції 

єдиної комісії з оцінки результативності. У разі низьких 

показників організації, її незгоди з оцінкою загалом варто 

провести детальнішу експертизу, що охоплює роботу 

кожного підрозділу [16]. 
Сучасні напрацювання у сфері методології оціню-

вання наукової діяльності викладено в Лейденському мані-
фесті для наукометрії, ухваленому на 19-й Міжнародній 
конференції "Context Counts: Pathways to Master Little Big 
and Date" (3—5 вересня 2014 р., Лейден, Нідерланди) і опуб-
лікованому в журналі "Nature" у квітні 2015 р. [18]. Його 
десять принципів викладено в систематизованому вигляді: 

1. Кількісна оцінка має доповнювати експертний 

висновок.  
2. Порівнюйте наукову діяльність ученого із за-

вданнями установи. 
3. Захищайте дослідження регіонального/національ-

ного рівня. 
4. Використовуйте прозорі процедури збору та 

аналізу даних. 
5. Надавайте дослідникам можливість перевіряти дані. 
6. Ураховуйте при порівняннях специфіку галузей наук. 
7. Ознайомтесь з портфоліо дослідника/колективу 

при їх оцінюванні. 
8. Уникайте надмірної конкретності оцінок. 
9. Передбачайте вплив формальних показників на 

наукову діяльність. 
10. Оперативно актуалізуйте кількісні показники. 

Перший принцип є основоположним і передбачає 
пріоритет експертної оцінки над "нумерологічною" — 
формальні показники потрібно збирати і брати до уваги при 
оцінюванні, але лише як частину відомостей, необхідних 
для професійного експертного аналізу. З цим принципом 
тісно пов'язаний сьомий, в якому рекомендовано врахо-
вувати портфоліо вченого або колективу (досвід, досяг-
нення, авторитетність). Варто звернути увагу на третій 
принцип, в якому наголошено на важливості спеціальних 
індикаторів для оцінювання регіональних досліджень, що 
мають національне значення та опубліковані в неангло-
мовних журналах (як приклад для України наведемо еко-
логічний моніторинг Чорнобильської зони).  

Важливим принципом є і відкритість даних та про-
цедур аналізу, яку не завжди можуть забезпечити комер-
ційні наукометричні системи. Виокремимо і дев'ятий 
принцип, який попереджає про небезпеку оцінювання за 
єдиним індикатором, що призводить до маніпуляцій із 
метою дослідження — досягнення максимального показника 
цього індикатора. Приміром, якщо таким обрано індекс 
наукового цитування, то завданням вченого може стати його 
"накрутка", а не відкриття нових законів і виявлення 
закономірностей. 

Із аналізу принципів Лейденського маніфесту науко-
метрії випливає, що ця наука має бути сфокусована не на 
підтримці адміністративних процесів реформування освіти 
та науки, а на сприянні їхньому розвиткові, зокрема на 
виявленні проривних фронтів дослідження, тобто її 
призначення — супровід вирішення не "політичних", а 
наукових завдань. 

Принципам Лейденського маніфесту наукометрії від-
повідає інформаційно-аналітична система "Бібліометрика 
української науки", розроблена вітчизняними фахівцями [1], 
котра є: 

— реєстром учених України, які створили в Google 

Scholar власні бібліометричні профілі; 

— єдиним вікном доступу до бібліометричних показ-
ників учених, колективів і журналів у провідних науко-
метричних системах (Scopus, Web of Science, Ranking Web 
of Research Centers [21]); 

— інструментарієм аналітичного опрацювання бібліо-
метричних даних для отримання інформації про галузеву, 
відомчу та регіональну структури української науки; 

— джерельною базою для експертного оцінювання ре-
зультативності наукової діяльності та виявлення тенденцій 
розвитку науки; 

— національною складовою міжнародного проекту 
Ranking of Scientists. 

Систему було розроблено з урахуванням концеп-
туальних положень конвергенції міжнародних і національ-
них бібліометричних проектів. Ці тези передбачають наяв-
ність базової платформи консолідації бібліометричних даних 
із різних систем, єдиної системи категорій і підкатегорій 

(класифікаційної схеми) для представлення галузей знання 
та інструментарію аналітичних обчислень для експертного 
оцінювання і виявлення тенденцій розвитку науки. 

Основними критеріями під час вибору платформи 
консолідації бібліометричних даних були її загальнодо-
ступність і обсяг індексованих наукових матеріалів для отри-
мання достовірних (у статистичному аспекті) результатів.  

Сьогодні цим умовам найбільше відповідає бібліо-
метрична платформа Google Scholar, можливості якої дають 
змогу обробляти майже весь світовий науковий до-
кументний потік за винятком матеріалів з обмеженим 
доступом. Позитивні характеристики Google Scholar гідно 
оцінили спеціалісти низки інституцій. Зокрема, дослід-
ницька група Cybermetrics Lab (Іспанія) вибрала її як базову 
платформу для рейтингування вчених на основі їхніх 
публічних бібліометричних профілів [21]. Ураховуючи той 
факт, що нині Google Scholar є відправною точкою для 
пошуку інформації, власники комерційних наукометричних 
систем докладають зусиль для організації взаємовигідного 
співробітництва. Так, на сайті системи Web of Science [24] 
уміщено інформацію про співпрацю з Google Scholar. При-
пускаємо, що також приєднається і система Scopus. У тако-
му разі використання Google Scholar дасть змогу отримувати 
дані зі згаданих комерційних систем за наявності ліцензій-
ного доступу до них. 

Сервіс системи Google Scholar "Бібліографічні по-

силання" забезпечує можливість створювати бібліометричні 
профілі — своєрідні портфоліо вчених і колективів. Вони 

містять впорядковані списки їхніх робіт, діаграму цитуван-
ня, а також відомості про афіліювання з організаціями та 

журналами. Цей сервіс популярний — станом на вересень 
2015 р. в українському сегменті мережі Інтернет ним ско-

ристалися майже 10 тис. науковців. Серед них як все-

світньовідомі вчені, так і молоді дослідники, які мають лише 
кілька публікацій. Така статистика дозволяє отримати 

відповідне уявлення про інтелектуальний потенціал країни 
та відображає її регіональний, відомчий і тематичний зрізи.  

Варто приділити увагу єдиній системі категорій і 
підкатегорій (класифікаційній схемі) для представлення 

галузей знань. У бібліотечно-інформаційній практиці най-
ширше застосовують Універсальну десяткову класифікацію. 

Однак вона орієнтована переважно на змістову оцінку 
окремого документа (книги, статті), а не на визначення 

галузі знання, в якій працює дослідник. Цього недоліку 
позбавлені класифікатори наукових спеціальностей, які 
використовують під час захисту дисертаційних робіт. Проте 

і їх недоцільно застосовувати в інтеграційних бібліометрич-
них проектах через відсутність гармонізації між класифі-

каторами різних країн. 

Оптимальним варіантом розв'язання проблеми 

подання галузей знань є категорії і підкатегорії, створені в 
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бібліометричних системах, серед яких виокремимо Google 

Scholar, Scopus і Web of Science. Кожна з них пропонує 

власну класифікаційну систему, що є сукупністю майже 

300 категорій і підкатегорій, визначених на основі опрацювання 

англомовних документальних потоків і гармонізованих із 

сучасним понятійно-категоріальним апаратом науки.  

Принциповою відмінністю бібліометричних систем 

від бібліографічних баз даних і, зокрема, електронних 

каталогів є наявність інструментарію аналітичних обчислень 

для підтримки експертного оцінювання та виявлення 

тенденцій розвитку науки. У системі Web of Science таким 

інструментарієм є надбудова InCites, яка надає можливість 

оцінювати і порівнювати результати досліджень організацій 

і країн для визначення їхнього місця у світовій науці. 

Подібна надбудова SciVal розроблена на основі ресурсів 

бази даних Scopus. Вона допомагає організації оцінити 

власний потенціал і визначити перспективну стратегію 

розвитку. Базуючись на аналізі коцитування та техніці 

візуалізації, ця надбудова створює унікальну графічну карту 

або "Колесо науки", яке ілюструє продуктивність організації 

в усіх наукових дисциплінах. InCites і SciVal корисні для 

аналізу наукової діяльності як установи, так регіону або 

країни. Вибір залежить від поставленої мети: для страте-

гічного планування розвитку наукової діяльності організації 

та визначення напрямів фінансування доцільно використо-

вувати SciVal, а для порівняння з результатами роботи 

інших установ або відстеження активності конкретних 

вчених, груп науковців і галузей науки — InCites [7]. 

Наведені аналітичні надбудови удосконалювалися 

протягом тривалого часу і нині мають широкі функціональні 

можливості. Інструментарій аналітичних обчислень системи 

"Бібліометрика української науки" за функціональними 

можливостями поступається InCites і SciVal. Проте дає 

змогу отримати загальне уявлення про стан української 

науки та її галузевий, відомчий і регіональний розподіл.  

Показники галузевого розподілу свідчать про пріо-

ритет фахівців економічного профілю — вони становлять 

майже 25% загальної кількості представлених у Google 

Scholar вітчизняних науковців. У відомчому аспекті домі-

нують науково-педагогічні працівники Міністерства освіти і 

науки (60%), а в регіональному — вчені Києва (35%). Серед 

високоцитованих дослідників (з індексом Гірша понад 25) 

більшість становлять співробітники Національної академії 

наук (65%) [1].  

Роботи з удосконалення цього аналітичного апарату 

тривають, зокрема в аспекті формування та використання 

лінгвістичних онтологій як засобів виявлення тенденцій 

розвитку науки. Інформаційною базою їхнього створення є 

бібліометричні профілі вчених, які містять перевірені 

авторами дані про власні праці. Аналіз частотних показників 

слів із заголовків публікацій у межах однієї підкатегорії 

Google Scholar дозволяє виокремлювати найуживаніші 

наукові терміни, а також виявляти тенденції змін у фунда-

ментальній науці через порівняння терміносистем різних 

років. Частотні словники дають змогу здійснювати експерт-

не прогнозування розвитку науки і виявляти оригінальні 

публікації, що заслуговують на підвищену увагу. 

Висновки 

1. Первісне визначення наукометрії як комплексу 

кількісних методів аналізу та оцінювання науки упродовж 

тривалого періоду визначало "нумерологічний" шлях її роз-

витку. Розробка теоретичного базису наукометрії сприяла 

новому осмисленню терміна. Сьогодні це інструмент моні-

торингу та експертної підтримки розвитку науки. 

2. Сутність сучасної методології оцінювання ефек-

тивності досліджень у концентрованому вигляді викладено в 

десяти принципах Лейденського маніфесту наукометрії, які 

націлюють її на прозорий моніторинг академічної сфери для 

подальшого експертного оцінювання результативності 

наукової діяльності.  

3. Принципам Лейденського маніфесту наукометрії 

відповідає розроблена вітчизняними фахівцями інформацій-

но-аналітична система "Бібліометрика української науки", 

яка є національною складовою міжнародного проекту 

рейтингування науковців. Це інструментарій для проведення 

наукометричних досліджень і джерельна база для експерт-

ного оцінювання та прогнозування розвитку вітчизняної 

науки. 
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Исследованы истоки наукометрии и констатиро-

вано недостаточное внимание к разработке ее методо-

логии. Изложены принципы Лейденского манифеста науко-

метрии, соблюдение которых обеспечивает прозрачный 

мониторинг и поддержку развития науки. Рассмотрены 

предложения по методике экспертного оценивания ре-

зультативности научной деятельности. Представлены 

концептуальные положения и особенности практической 

реализации информационно-аналитической системы "Биб-

лиометрика украинской науки". 

The origins of scientometrics were investigated and the 
lack of attention to developing of its methodology was stated. 
The principles of the Leiden manifesto of scientometrics were set 
out, compliance to which ensures a transparent monitoring and 
support of science development. The proposals regarding the 
methods of expert evaluation of the effectiveness of scientific 
activity were considered. Conceptual provisions and 
peculiarities of practical implementation of information and 
analytical system "Bibliometryka Ukraynskoyi Nauky" 
(Bibliometrics of the Ukrainian Science), were represented. 
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ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

Авторитетний файл предметних заголовків як засіб  

організації тематичного пошуку в електронному каталозі 

У статті висвітлено питання застосування уніфікації в процесі предметизації документів та особливості 

формування галузевої бази даних авторитетного файлу "Предметні заголовки" з питань освіти, педагогіки та психології 

електронного каталогу ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського.  
Ключові слова: предметні рубрики, предметні заголовки, предметизація, тематичний пошук, електронні каталоги, 

авторитетний контроль, авторитетні файли, авторитетні записи, бібліотеки, інформаційні ресурси. 

Постановка проблеми. Формування й розвиток повно-

цінного інформаційного ресурсу, забезпечення фахових по-

треб науковців і практиків освітянської галузі України — 

важливі завдання Державної науково-педагогічної бібліо-

теки України імені В. О. Сухомлинського (ДНПБУ). 

Технологічна революція в бібліотечній справі, спри-

чинена комп'ютеризацією установ, насамперед торкнулася 

процесів каталогізації. Завдяки впровадженню автоматизо-

ваних інформаційно-пошукових систем (ІПС), формуванню 

електронних каталогів (ЕК) і бібліографічних баз даних (БД) 

забезпечення потреб користувачів здійснюється на якісно 

новому рівні. Можливості оперативного багатоаспектного 

пошуку значно ширші порівняно з традиційними картко-

вими каталогами, оскільки ЕК охоплює їхню сукупність. 

В умовах переходу бібліотек до автоматизованого спо-

собу формування бібліографічного запису (БЗ) його якість 

визначає не лише дотримання державних стандартів у 

процесі створення, а й насамперед можливість ефективного 

пошуку документів за умови чіткої організації їхнього 

зберігання, тобто дотримання певного порядку розміщення 

матеріалів у фондосховищах та їхніх БЗ у пошукових 

масивах через групування за певними ознаками (прізвище 

автора, назва, рік видання, вид документа, формат,  носій 

інформації тощо). Але у здійсненні тематичного (тобто 

за змістом) пошуку, саме ознака змісту є основною. Думки 

фахівців щодо того, якій інформаційно-пошуковій мові 

(ІПМ) надають перевагу користувачі під час пошуку в 

електронних каталогах, різняться. Практичний досвід 

доводить, що більшість читацьких запитів мають 

тематичний характер, тобто абоненти обирають пошук за 

мовами вербального типу, до яких належить і мова 

предметних рубрик (МПР). На жаль, пошук за предметними 

рубриками (ПР) поки що не є пріоритетним для аудиторії, 

яка переважно використовує мову ключових слів через її 

простоту й подібність до пошуку в Інтернеті. Проте вона 

має низку недоліків, обумовлених ненормативністю. На-

томість перевага пошуку за предметними рубриками по-

лягає в тому, що кожна з них є закінченою думкою і надає 
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точну інформацію про документ, а комплекс ПР з усіма 

підзаголовками дозволяє розкрити більшість аспектів пред-

мета. У разі, коли назва документа є неінформативною, саме 

предметні рубрики найповніше розкривають його зміст. 

Тому нині, з огляду на те, що в більшості наукових бібліотек 

електронний каталог є основним інструментом доступу до 

інформаційних ресурсів, зростає актуальність саме предмет-

ного введення й пошуку інформації в ЕК, що зумовлює 

потребу смислового опрацювання документів, упроваджен-

ня й використання ІПМ предметного типу [16]. 

Пошук в електронних каталогах приваблює читача 

насамперед мінімальними витратами часу. А можливість 

цілодобового доступу до ЕК через Інтернет дає змогу 

працювати з ними де завгодно і в будь-який час. Проте, 

здійснюючи тематичний пошук в ЕК, користувачі сти-

каються з певними проблемами. Зокрема, результат багато в 

чому залежить від якомога точнішого формулювання за-

питу. Варто враховувати два важливі чинники: по-перше, 

чітке визначення завдання, для виконання якого здійснюють 

пошук, по-друге, професійні та особистісні характеристики 

користувача, ступінь його підготовленості й володіння 

науковою термінологією. Якщо запит лексично не збігається 

з наявними в ЕК формулюваннями предметних рубрик, 

результат пошуку може виявитися незадовільним. Тож за-

стосування предметизаційної ІПМ потребує як від катало-

гізатора, так і від читача глибокого знання наукової 

термінології, а мовні засоби ЕК, з одного боку, повинні мати 

функціональну повноту для забезпечення виконання 

різноманітних пошукових завдань, а з іншого — мають бути 

адаптовані й для непідготовлених користувачів [6; 7]. 

Предметизація як вид індексування документів ба-

зується на предметній класифікації і передбачає відобра-

ження їхнього змісту в понятійній системі природної мови у 

вигляді предметних рубрик. Основним завданням пред-

метизації є визначення предмета як основної теми розгляду, 

а також з'ясування основних аспектів його характеристики, 

відношень і зв'язків з іншими предметами та формулювання 

змісту документа в словесній формі у вигляді предметних 

рубрик з відповідною повнотою й точністю. Грамотно 

складена ПР має забезпечити адекватне відображення змісту 

документа, дати точніший результат, ніж пошук за ключо-

вими словами, і мінімум інформаційного шуму в процесі 

пошуку потрібної теми [17]. 

Як лексичні одиниці у предметизації використовують 

слова і словосполучення природної мови, що дає можливість 

організовувати пошук за абеткою предметних рубрик. Нині 

особливо широко предметну класифікацію використовують 

у створенні електронних каталогів, баз даних, тезаурусів, руб-

рикаторів, словників і авторитетних/нормативних файлів ПР. 

Аналіз публікацій. Значення лінгвістичного забезпе-

чення (ЛЗ) електронних каталогів для максимально повного 

розкриття змісту документів і забезпечення їхнього реле-

вантного пошуку, використання різноманітних інформа-

ційно-пошукових мов у процесі машиночитної каталогізації, 

а також досвід роботи наукових бібліотек у цьому напрямі 

досліджено у працях І. Агаркової, Г. Щербініної [1], Л. Альо-

шина [2], К. Бардієр [5], І. Лобановської [12], Н. Подошовки 

[17], Г. Скарук [19; 20; 21], Є. Чернозатонської [24] та ін. 

Сучасні підходи до предметизації документів із засто-

суванням інформаційно-комунікаційних технологій, прин-

ципи її методики, технологію предметного індексування, 

застосування авторитетного файлу предметних рубрик у про-

цесі предметизації документів також розглянуто в роботах 

І. Агаркової [1], Н. Зоріної [10; 18], І. Лобановської [18], 

Н. Подошовки [16; 17], Г. Щербініної [1] та ін. Проблеми 

предметизації документів, вітчизняний і зарубіжний досвід 

застосування предметного індексування досліджує  

Е. Сукіасян [23]; досвід створення тезаурусів, словників 

предметних рубрик висвітлено в працях Т. Вилегжаніної [8], 

Н. Стрішенець [22], Є. Чернозатонської [24]. Проблемам 

стандартизації в галузі інформаційно-пошукових систем і 

особливо мов індексування, а також застосування авто-

ритетного контролю в машиночитній каталогізації присвя-

чено дослідження І. Антоненко [3], Б. Логінова [13], Т. Мас-

хулії [14], Н. Подошовки, І. Цвєткової [13; 16] та ін. Питання 

тематичного пошуку, зокрема предметного, проблеми й особ-

ливості використання найпоширеніших засобів тематичного 

пошуку в сучасних електронних каталогах аналізували І. Бон-

даренко [6; 7], О. Лавренова [11], Е. Сукіасян [23] та ін.  

Метою статті є висвітлення питань застосування уні-

фікації в процесі предметизації документів та особливостей 

формування галузевої бази даних авторитетного файлу 

"Предметні заголовки" (БД АФ "ПЗ") й організації тема-

тичного пошуку з її використанням, зокрема в ДНПБУ. 

Виклад основного матеріалу. З упровадженням систе-

ми електронного замовлення документів, зі зростанням 

частки повнотекстових цифрових ресурсів ЕК все більше 

орієнтується на віддаленого користувача, який не може 

послуговуватися допомогою бібліотекаря-консультанта або 

традиційною системою каталогів і картотек. Тому пошукова 

навігація ЕК має бути максимально зручною для само-

стійної роботи і відповідати науковим критеріям. 

В умовах електронної каталогізації є потреба в 

отриманні повноцінного списку заголовків предметних 

рубрик, наявність якого допоможе оптимізувати як процес 

предметизації, так і вирішити певні проблеми пошуку до-

кументів, зокрема позбавить користувача від формулювання 

запиту наосліп. Варто зазначити, що більшість комп'ю-

терних програм, що забезпечують електронну каталогізацію, 

дають змогу переглянути список предметних рубрик по 

вертикалі й горизонталі. Вертикальний перегляд списку ПР 

за абеткою розширює межі предметного пошуку за запитом 

завдяки добиранню споріднених ПР, наприклад виражених 

словами, що мають спільний корінь. Горизонтальний пере-

гляд списку робить можливим уточнення, а в разі потреби — 

розширення або звуження меж предметного пошуку за 

запитом завдяки підрубрикам. Крім того, система посилань 

між предметними рубриками також уможливлює роз-

ширення, звуження й уточнення меж предметного пошуку, 

що безпосередньо впливає на його якість (рис. 1). 

Для міжбібліотечної взаємодії наявність такого 

списку є надзвичайно важливим чинником, оскільки зі 

створенням ЕК предметні файли книгозбірень різного типу 

й профілю перестають бути замкненими системами, що 

обслуговують лише певне коло користувачів, а отже, 

питання уніфікації предметизації сьогодні є особливо  

актуальним і в контексті одноразового опрацювання до-

кументів, і щодо широкого обміну інформацією. Важливу 

організаційну роль у цьому процесові відіграє система 

машиночитних форматів каталогізації. 

У мережевому середовищі питання обсягу й кіль-

кості термінів індексування втрачає актуальність, тому 

електронна каталогізація, зберігаючи основні принципи 

традиційного опрацювання документів, надає більше мож-

ливостей для використання предметизаційної ІПМ. В авто-

матизованих ІПС є можливість присвоїти документу більшу 

кількість предметних рубрик, що сприяє точному, глибо-

кому, адекватному розкриттю змісту документа. 

Упровадження й розвиток різних форм міжбіб-

ліотечної взаємодії, а саме створення зведених ЕК, обмін 

бібліографічними базами даних, надання доступу до влас-

них інформаційних ресурсів, висунули на перший план нову 

функцію предметної рубрики — комунікативну, роль якої 

полягає у забезпеченні швидкого пошуку потрібного доку-
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мента. За одноразового формального опрацювання змісту 

кожного документа створюється можливість багаторазового 

пошуку інформації про нього в базах даних. Сьогодні 

питання уніфікації в предметизації є одним із найваж-

ливіших і передбачає розроблення загальних і спеціальних 

принципів предметизації, створення авторитетних файлів 

(АФ) предметних рубрик документів для їхнього однакового 

опрацювання через мінімізацію суб'єктивних дій катало-

гізаторів, що забезпечують можливість глибокого й ре-

зультативного пошуку в ЕК, гарантують його повноту й 

точність, слугують контрольним словником в організації 

тематичного доступу до бібліографічних записів. 

 

Рис. 1. Результати тематичного пошуку за словником предметних рубрик 

Авторитетний/нормативний контроль (АК) пред-

метних рубрик — це процес підтримання єдиних форм 

авторитетних/нормативних предметних заголовків, які 

означають один і той самий предмет у бібліографічному 

файлі, а також контроль за адекватністю присвоєння ПЗ, 

послідовним дотриманням принципів, методик, інструкцій і 

правил для представлення пошукових ознак документів. 

Зауважимо, що мова предметних рубрик є ефек-

тивним засобом індексування й пошуку інформації лише за 

наявності єдиної системи предметизації та стандарти-

зованого словника предметних заголовків, представленого в 

ЕК у формі авторитетного файлу. Власне, словники пред-

метних рубрик — це, так би мовити, "фізичне втілення" 

мови ПР. Вони мають паперовий формат у вигляді картотек 

або книжкових видань, а також електронний (машино-

читний). Словники в цифровій формі називають автори-

тетними/нормативними файлами ПР.  

Авторитетний/нормативний файл "Предметні 

заголовки" (АФ "ПЗ") — це машиночитний словник пред-

метних заголовків, представлений у комунікативному фор-

маті для авторитетних даних, з установленими взаємозв'яз-

ками між предметними заголовками, вираженими елемен-

тами довідкового апарату, введений як база знань у підсис-

тему лінгвістичного забезпечення ЕК та задіяний у процесі 

предметизації документів і пошуку інформації. АФ "ПЗ" є по-

тужним інструментом не лише у процесі предметизації до-

кументів, а й, що надзвичайно важливо, в організації тема-

тичного пошуку в ЕК. Стандартизований словник ПР допо-

магає читачеві правильно сформулювати запит (приміром, 

використовувати однину чи множину або певний синонім). 

Застосування АФ предметних заголовків як стандартизо-

ваного словника в предметизації документів сприятиме під-

вищенню якості ЕК і, відповідно, оптимізації пошуку для за-

безпечення інформаційних потреб віддалених користувачів. 

У процесі предметизації наявність чітких форму-

лювань термінів є надзвичайно важливим чинником як для 

розкриття змісту документів, так і для забезпечення мак-

симальної ефективності тематичного пошуку, що має 

істотне значення, зокрема, для ефективної кооперативної 

взаємодії книгозбірень.  

В умовах швидкого накопичення інформації в ЕК та 

розвитку корпоративних міжбібліотечних об'єднань склад-

ником успішного функціонування автоматизованої системи 

пошуку й доставляння документів є уніфікація введення 

інформації. Розв'язання цієї проблеми вбачаємо у впро-

вадженні в процес предметизації документів авторитетного 

контролю, що виконує функцію організації та підтримки 

усталених форм заголовків і є доволі ефективним ін-

струментом унормування. Опрацювання документів за 

допомогою такого засобу уніфікації, як авторитетні файли 

предметних заголовків та підтримання їх в актуальному 

стані гарантує точність і повноту тематичного пошуку через 

встановлення зв'язків від прийнятих і затверджених форм 

написання предметних заголовків до відхилених. Це є 

обов'язковою умовою успішного функціонування автома-

тизованої системи пошуку документів, а також сприяє 

інтегруванню освітянських книгозбірень і розвитку міжбіб-

ліотечної взаємодії. 

Не лишились осторонь процесу впровадження інно-

вацій і фахівці ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського. 

Протягом 2009—2012 рр. за участі автора статті було 

розроблено методичні рекомендації "Предметизація до-
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кументів з питань освіти, педагогіки та психології", на 

основі яких у 2013 р. підготовлено практичний посібник з 

однойменною назвою [18], опублікований у 2014 р. 

Невід'ємною і надзвичайно важливою складовою 

посібника є "Словник предметних заголовків" ("Словник 

ПЗ"), який налічує майже 2000 термінів і є базовим для 

формування БД авторитетного файлу "Предметні заголовки" 

ЕК ДНПБУ. Це перша в Україні спроба створення вітчиз-

няного галузевого україномовного словника для предмети-

зації документів з питань освіти, педагогіки, психології та 

суміжних галузей знань, у якому зібрано відповідні терміни 

і на основі якого можна формувати авторитетні файли 

предметних заголовків, здійснювати предметне індексу-

вання документів і пошук потрібної інформації.  

Під час формування "Словника ПЗ" автори нама-

галися максимально врахувати потреби як каталогізаторів, 

так і читачів, забезпечити точність та науковість форму-

лювань предметних рубрик, зручність у користуванні й 

можливість ефективного пошуку для аудиторії різного рівня 

підготовленості. У "Словнику ПЗ" укладачі прагнули до-

тримувати вимог, що висуваються до мови предметних 

рубрик, оскільки саме використання авторитетного файлу 

предметних заголовків допоможе повно й точно передавати 

зміст документів, відображених в ЕК; гарантувати одно-

значність тлумачення термінів індексування, тобто мати 

чітку семантику, без синонімії, полісемії й омонімії; 

допускати багатоаспектне індексування; забезпечувати 

простоту й зручність індексування, інформаційного пошуку 

і ведення ЕК; фіксувати парадигматичні (логічні й асо-

ціативні) зв'язки, зокрема за допомогою довідкового апа-

рату; відображати сучасний стан терміносистеми в галузі 

освіти, педагогіки, психології й суміжних дисциплін; умож-

ливлювати внесення виправлень і доповнень. У "Словнику 

ПЗ" використано сучасну українську наукову термінологію 

за винятком понять, більш відомих користувачам в іншо-

мовному варіанті, або тих, що не мають еквівалентів ук-

раїнською мовою. Форму уніфікованих заголовків встанов-

лено за авторитетними джерелами — словниками, енцик-

лопедіями, довідниками, публікаціями науковців тощо. 

Список предметних заголовків у "Словнику ПЗ" 

представлено у вигляді таблиці, всі складники якої врахо-

вано в процесі створення авторитетного запису (АЗ) для 

кожного предметного заголовка в САБ "ІРБІС": 

— прийняті предметні заголовки (поле 210: Основна 

(уніфікована) предметна рубрика); 

— пояснення до спеціальних термінів і слів іншомов-

ного походження (поле 300: "Інформаційна примітка"); 

— відхилені терміни (синоніми, інші варіанти напи-

сання слів, прямі або інверсовані словосполучення тощо), 

від яких формують повні посилання "див." до прийнятого 

заголовка (поле 410: Посилання "див." (Інші форми пред-

метної рубрики)); 

— зв'язані прийняті заголовки — до яких від прий-

нятого предметного заголовка роблять часткові посилання 

"див. також" і кожен з яких потребує створення само-

стійного авторитетного запису (поле 550 (510): Посилання 

"див. також (Предметна рубрика)); 

— умовні позначки ієрархічних й асоціативних від-

ношень між прийнятими термінами. 

Термін у таблиці розміщено в окремому рядку із 

зазначенням відповідної інформації в кожному розділі, 

наприклад (табл. 1): 
Таблиця 1 

Фрагмент "Словника предметних заголовків" 

Предметний 

заголовок 
Тлумачення термінів 

Неприйняті заголовки ПР, 

від яких формуються 

посилання "Див."  

до прийнятого заголовка. 

Самостійні АЗ  

не створюються 

П
о

зн
а

ч
к

а
 Зв'язані прийняті 

заголовки ПР, до яких 

формується посилання 

"Див. також"  

від прийнятого заголовка. 

Потрібні самостійні АЗ 

А     

Абетка Сукупність літер, прийнятих у 

писемності будь-якої мови і 

розташованих у певному 

усталеному порядку 

Алфавіт 

Азбука 

Ш 

А 

Абеткове письмо 

Букварі 

Академії  Різновид наукового або навчального 

закладу найвищого рівня, а також 

певних товариств із почесним 

членством 

 Ш 

Ш 

Ш 

В 

В 

Наукові установи 

Вищі навчальні заклади 

Навчальні заклади 

Академії наук 

Духовні навчальні заклади 

 

У САБ "ІРБІС 64" для точнішого пояснення зв'язку 

між основним прийнятим ПЗ у полі 210 і зв'язаними 

прийнятими ПЗ у полях 550 (510), якщо посилання "див. 

також" не розкриває зв'язок між предметними заголовками 

в АЗ достатньо повно, використовується поле 305: "Тексто-

ва посилальна примітка "див. також": 

— для зазначення ієрархічних зв'язків між основним і 

зв'язаними ПЗ; 

— для зазначення зв'язків між ПЗ, якщо зв'язані ПЗ не 

мають чітко визначених ієрархічних відносин з основним 

прийнятим ПЗ; 

—  якщо до основного ПЗ є одночасно кілька видів 

посилань "див. також"; 

— у разі зміни термінології, наприклад, коли прий-

нятий заголовок від певного часу не вживають як за-

старілий, а обирають сучасніший. 

В авторитетних записах використовують також 

довідки: про установу, відповідальну за складання запису 

(поле 801: Джерело складання запису), про дати складання 

або редагування АЗ і особистий код каталогізатора (поле 

907: "Систематизатор, дата"), призначені лише для ката-

логізатора. Інші поля визначено як факультативні для за-

повнення. 

Посилання "див." — це посилання від неприйнятих 

(відхилених) термінів і формулювань до прийнятих у 

конкретній предметизаційній системі. Посилання "див." 

несуть основне термінологічне навантаження, оскільки 

спрямовують пошук від можливих, але відхилених форму-

лювань предметних заголовків до єдиного прийнятого фор-

мулювання терміна, що відповідає запиту. Укладачі "Слов-

ника ПЗ" намагалися максимально врахувати можливі 

форми терміна, під яким користувач міг би шукати потрібну 
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тему: неприйняті транскрипції конкретного терміна, сино-

німи, скорочені форми або абревіатури, інверсовані форми 

тощо. Надалі всі неприйняті форми терміна відображають в 

АФ ПЗ і за допомогою посилання "див." спрямовують 

абонента до потрібної теми в прийнятому формулюванні. 

Важливою складовою авторитетного запису є зв'язу-

вальні посилання "див. також", що зазначають тематичні 

зв'язки між окремими ПР, прийнятими в конкретній 

предметизаційній системі. За допомогою них користувач 

отримує можливість розширити пошук через інші рубрики, з 

якими зв'язана предметна. Посилання "див. також" відоб-

ражають ієрархічні, асоціативні, поліієрархічні й хроно-

логічні зв'язки між прийнятими заголовками і дають змогу 

користувачеві отримати вичерпну інформацію щодо наяв-

ності предметних рубрик, тематично близьких до потрібної 

йому ПР, та їхніх зв'язків між собою. 

Така структура АЗ дозволяє подати практично 

вичерпну інформацію щодо кожної предметної рубрики і 

надає широкий діапазон можливостей для предметного 

пошуку в ЕК (рис. 2). 

 

Рис. 2. Авторитетний запис 

Для запобігання невиправданому збільшенню обсягу 

БД, для підвищення рівня уніфікації й зменшення інфор-

маційного шуму ухвалено методичне рішення щодо ство-

рення в БД АФ "ПЗ" переважно однорівневих записів без 

використання тематичних, географічних, хронологічних і 

формальних підзаголовків. Підполя "Тематичний підзаго-

ловок", "Географічний підзаголовок", "Хронологічний підза-

головок" і "Формальний підзаголовок" каталогізатори за-

повнюють безпосередньо під час опрацювання документів з 

використанням відповідних словників у процесі формування 

ПР після введення предметного заголовка через 

AUTHORITY-файл. 

Фахівці відділу наукового опрацювання документів і 

організації каталогів ДНПБУ 2014 р. розпочали роботу із 

формування БД АФ "Предметні заголовки" з використанням 

"Словника предметних заголовків". Створення кожного 

авторитетного запису — доволі трудомісткий процес, який 

потребує не лише високого рівня уваги та зосередженості, а 

й наукового підходу. Сьогодні БД АФ "Предметні за-

головки" налічує 1596 авторитетних записів, з яких станом 

на 1 вересня 2015 р. оформлено 789 повноцінних авто-

ритетних записів з відповідними посиланнями й довідковою 

інформацією, а 807 заголовків, які автоматично сформу-

валися в результаті посилань від прийнятих ПЗ, потребують 

доопрацювання й створення самостійних записів. 

Висновки. Ефективність використання інформацій-

них ресурсів книгозбірень і якість бібліотечного обслуго-

вування як на локальному рівні, так і в умовах між-

бібліотечної взаємодії значною мірою залежать від лінг-

вістичних засобів тематичного пошуку в електронних ка-

талогах. Застосування такого способу уніфікації, як АФ 

"Предметні заголовки" створить умови для забезпечення 

максимальної точності в процесі предметизації документів, 

розкриття їхнього змісту, а також розширить можливості 

для досягнення якнайефективнішого тематичного пошуку в 

електронних каталогах (базах даних) як у межах однієї 

книгозбірні, так і в умовах міжбібліотечної взаємодії.  

У перспективі, після завершення формування БД АФ 

"Предметні заголовки", предметизація документів в елект-

ронному каталозі ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

здійснюватиметься винятково з використанням авторитет-

ного файлу. 
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В статье освещены вопросы применения унификации в 

процессе предметизации документов и особенности 

формирования отраслевой базы данных авторитетного 

файла "Предметные заголовки" по вопросам образования, 

педагогики и психологии электронного каталога ГНПБ 

Украины им. В. А. Сухомлинского.  

The article deals with the problems of using unification in 

the process of document featuring and the peculiarities of 

arrangement of the branch database of "Subject Titles" authority 

file in education, pedagogics and psychology of the e-catalogue 

of V. O. Sukhomlynskyi SSPL of Ukraine.  
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Знання та організаційна пам'ять у системі  

інформаційного менеджменту 

Розглянуто феномен управління знаннями як стратегічний напрям розвитку інформаційного менеджменту. 
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Перспективою подальшого розвитку інформаційного 

менеджменту в сучасному суспільстві є розгортання в на-

прямі менеджменту знань. Ця тенденція закономірна і 

пов'язана передусім з узагальнювальним характером про-

цесу інформатизації соціуму, який впливає на методи 

організаційного управління. 

Феномен інформаційного менеджменту в 70-х рр. ХХ ст. 

був зумовлений розвитком індустрії, котру визначали як 

"інформаційний сектор економіки, суспільного вироб-

ництва, народного господарства", "інформаційна сфера 

народного господарства", "інформаційний комплекс", 

"інформаційна інфраструктура суспільного виробництва, 

інформаційна діяльність", "індустрія обробки інфор-

мації", "індустрія переробки інформації", "інформаційні 

галузі", "сектор обробки інформації", "інформаційні види 

діяльності, економіка інформаційного виробництва, або 

інформаційна економіка". 

Уперше словосполучення "інформаційна економіка" 

використано 1976 р. у назві праці економіста М. Пората — 

співробітника Стенфордського центру міжнародних зв'язків 

(США). На думку науковця, інформаційна індустрія — це 

група галузей, кінцевим продуктом діяльності котрих є 

інформація та комунікація [4]. Нині інформаційну індустрію 

фахівці розглядають як: 

— галузь, пов'язану з виробництвом, опрацюванням, 

поширенням і збереженням усіх видів інформації, а також зі 

створенням необхідних для цього технологічних засобів;  

— галузь народного господарства, призначенням якої є 

створення й експлуатація інформаційних ресурсів;  

— виробничу систему в поєднанні зі сферою спожи-

вання, де інформація є провідною виробничою силою (вирі-

шальним засобом і предметом праці), а також головним про-

дуктом виробництва і предметом споживання.  

В інформаційній економіці виробництво використовує 

технології для впливу на інформацію, а не навпаки, як це 

було раніше. Сьогодні дедалі частіше говорять про інфор-

маційний сектор економіки, тому що чільні позиції в 

житті посідають процеси обміну, опрацювання та 

зберігання даних. Водночас на початку третього 

тисячоліття перед керівниками установ постали нові 

проблеми, які інформаційний менеджмент не в змозі 

вирішити повною мірою. Виникла концепція управління 

знаннями (knowledge management — "менеджмент знань").  

Мета статті — розглянути феномен управління знан-

нями як стратегічний напрям розвитку інформаційного ме-

неджменту. 

Теоретичним підґрунтям виокремлення нової концеп-

ції був розвиток ресурсної теорії на початку 90-х рр. 

минулого століття, відповідно до якої фундаментальними 

джерелами конкурентних переваг організації є внутрішні 

ресурси, спеціальні характеристики та компетенції. Особ-

ливо акцентувалося саме на нематеріальних активах уста-

нови: знаннях, організаційній пам'яті, ключових компетен-

ціях, навчанні, корпоративній культурі, іміджі. 

Знання стали економічним об'єктом, а обмін ними — 

видом економічної активності, яка впливає на ставлення до 

інших явищ економічної свідомості та поведінки. Сьогодні 

фінансові та матеріальні активи певної організації часто 

оцінюють нижче, ніж інтелектуальні, значення та роль яких 

стрімко зростають. Можемо зафіксувати розгортання епохи 

економіки знань, коли технології, інтелектуальна власність, 

знання і здібності персоналу, загальна здатність організації 

до навчання перетворюються на основну форму активів, так 

звану інтелектуальну складову. 

Інформація і знання тісно пов'язані, але між ними 

існують певні відмінності. Знання не зводиться до ін-

формації, яка має лише потенційне значення в процесі 

ухвалення рішень. Інформація стає знанням, коли має 

значущий контекст, який повідомляє, що сталося і пояснює, 

чому це сталося, допомагаючи віднайти правильні рішення. 

Останні, відповідно, натомість ґрунтуються на знаннях, а 

знання — на певній інформації, яку слід надійно зберігати, 

підтримувати в актуальному стані та надавати клієнтам у 

потрібному вигляді та в потрібний час. Те, наскільки 

оперативно користувач вміє шукати та отримувати відо-

мості, об'єднує поняття "інформаційний менеджмент". А те, 

наскільки люди вміють правильно аналізувати отримані 

відомості та ухвалювати на їхній основі управлінські рі-

шення, здійснювати правильні дії, — прерогатива ме-

неджменту знань. Головною метою він визначає оптимальне 

використання такого ресурсу, як знання, в розробці та 

створенні нових продуктів, процесів і сфер діяльності.  

© Давидова І., 2015 
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Між інформацією та знаннями існують й інші важливі 

відмінності [1]. По-перше, знання тісно пов'язано з його 

носієм, водночас як інформацію можна легко від нього 

відокремити. По-друге, знання складніше передати, ніж 

інформацію, технології трансляції якої є визначеними. 

Знання можна передати лише частково. По-третє, знання 

складніше зрозуміти і засвоїти, на відміну від інформації, 

оскільки якщо, наприклад, йдеться про знання майстра, то 

воно має особистісний зміст, засвоїти, зрозуміти і передати 

який надзвичайно складно. Але знання має сьогодні більший 

сенс і важливість, ніж знеособлена інформація, яку легше 

передавати, засвоювати тощо. 

Інформація трансформується у знання такими 

способами: 

— порівняння — інформація про ситуацію порів-

нюється з іншою інформацією або з інформацією про інші 

ситуації; 

— наслідки — аналізуються наслідки, які виникнуть 

при використанні інформації для ухвалення рішень; 

— зв'язки — досліджуються зв'язки різноманітної 

інформації або знань; 

— спілкування — з'ясовується думка людей щодо 

отриманої інформації [6].  

Зауважимо, що управлінці надають різного змісту 

поняттю "знання" і він залежить, зокрема, від їхнього 

положення в управлінській структурі організації. Уявлення 

про феномен знань у топ-менеджерів, насамперед, асо-

ціюється з такою категорією, як результат інтелектуальної 

діяльності. Знання є певним інструментом управління, і 

вони головним чином орієнтовані на використання готових 

особистих та організаційних знань, що перебувають у 

їхньому розпорядженні. Водночас пересічні співробітники 

орієнтовані переважно на пошук знань і асоціюють їх з 

особистими якостями і досвідом. Тому для них поняття 

"знання" невіддільне від особистості і безпосередньо 

пов'язане з її досвідом. Таким чином, знання — це не лише 

інформація: вони невід'ємні від особистості та її взаємин з 

іншими людьми; містять особистісні смисли, когнітивні й 

емоційні компоненти. 

У науковій літературі представлено різноманітні по-

гляди на сутність та складові управління знаннями. 

Представники Американської ради продуктивності та якості 

як управління знаннями визначають такі аспекти органі-

заційного управління: 

— вироблення загальної стратегії бізнесу; 

— поширення передового досвіду;  

— навчання персоналу;  

— здобуття знань про клієнтів;  

— управління інтелектуальними ресурсами; 

— інновації.  

Дж. Стоунхауз, відповідно, пов'язує knowledge manage-

ment із процесами: 

— генерування знань — індивідуальне навчання спів-

робітників і колективу організації загалом;  

— формалізація знань — розробка правил, принципів і 

процедур; 

— збереження знань — визначення відповідного 

способу зберігання, який передбачає подальше поши-

рення знань;  

— дифузія знань — поширення знань у межах орга-

нізації та в обмеженому варіанті поза нею; 

— координація та контроль знань — забезпечення 

злагодженого застосування і несуперечливості організа-

ційних знань [5]. 

Ефективність цих взаємообумовлених процесів за-

лежить безпосередньо від організаційної культури, струк-

тури та інфраструктури підприємства, його комунікаційних 

зв'язків. 

Отже, об'єкти менеджменту знань організації — це 

власне знання, а також співробітники, що створюють і ви-

користовують їх. Серед фахівців галузі управління знаннями 

існує загальновизнаний поділ на явні (відкриті) і неявні 

(приховані). Неявні знання існують індивідуально всередині 

кожного у вигляді "я знаю як" — це звички, шаблони 

поведінки, спосіб мислення та інтуїція (те, що ми знаємо і 

відчуваємо, часом на підсвідомому рівні, але не можемо 

висловити). Неявні знання часто складно викласти доку-

ментально і висловити традиційним способом. Керівники 

організації можуть нічого не знати про ці знання, але 

працівники їх мають.  

Явні знання — це набутий людьми життєвий досвід, 

який можна виокремити і представити у формі звітів, 

аналізів, керівництв, указівок, практичних рекомендацій до 

дій або у вигляді певних кодів. Такі знання можуть бути 

відкриті для колективного доступу в базах знань, корис-

туючись якими, інші люди можуть перетворити їх на власні 

неявні знання (зробивши частиною несвідомого).  

Спираючись на цю класифікацію, управління знання-

ми визначається як розробка і впровадження процесів на-

громадження, кодифікації, подання в доступній формі та ви-

користання наявних відкритих знань, а також створення но-

вих; пошуку, кодифікації й застосування прихованих знань. 

Розглянемо ще одну класифікацію, яка містить знання 

предметної сфери, людей і процесів. Знання предметної 

сфери — найконкретніші, з ними стикаємося найчастіше і 

торкаються вони фахової сфери людей. Ці знання можуть 

зосереджуватися в інформаційних та новинних базах даних, 

електронній пошті. Вони визначають кваліфікацію праців-

ника, і роботодавець звертає увагу насамперед на них: 

здобуту освіту й досвід роботи у певній галузі.  

Наступний тип знання — знання людей. Його носіями 

є фахівці, з якими особа працює в межах організації, а також 

наявні та потенційні партнери компанії. Ця інформація 

визначається на основі резюме або бази даних і містить 

відомості про професійні якості співробітників або зовнішні 

контакти організації. Цей тип знань надзвичайно важливий 

для прийняття управлінських рішень, наприклад при деле-

гуванні повноважень.  

Третій тип — знання процесів, інформація про те, як 

зробити знання дієвими. Він охоплює відомості, як  

відбуваються організовані ділові процеси в межах установи: 

обслуговування замовників, оформлення наказів або  

розпоряджень керівництва. Цей тип складається з набутого 

досвіду, що певною мірою зближує його з першим (знання 

предметної сфери), а також із загальним рівнем інтелекту 

працівника (вміння розв'язати поставлене завдання).  

Природно, що лише доступу до здобутих відомостей 

недостатньо, важливо, аби співробітники були здатні 

аналізувати, засвоювати ці знання для подальшого 

вдосконалення діяльності підприємства. Під час постійного 

прискорення темпів суспільного розвитку перед будь-якою 

установою постає проблема адекватного реагування на 

зміни зовнішнього середовища, що неможливо без навичок 

працівників до швидкого навчання і застосовування 

здобутих знань на практиці. Знання, отримані внаслідок 

спілкування людей між собою (тобто обмін інформацією) 

мають бути перенесені на організацію управління про-

цесами в межах установи. Найефективніше працюють за-

звичай ті співробітники, які добре знають предметну сферу, 
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колег (до кого і з якої проблеми можна звернутися), хто 

досконало розуміє організаційну структуру та бізнес-про-

цеси. Один певний тип знань не може заповнити прогалини 

двох інших. Важлива інтеграція трьох типів, яка значно 

економить ресурси установи, надає переваги перед 

конкурентами і дозволяє ефективно та своєчасно реагувати 

на сигнали зовнішнього середовища. 

В інформаційному суспільстві організації мають 

створювати нові знання і діяти на їхній основі. Якість і 

швидкість виробничої діяльності є головною метою, яку має 

ставити керівництво. В сучасних умовах конкурентоспро-

можність установи дедалі більше залежить від прагнення 

адміністрації до швидкого навчання та розвитку здібностей 

співробітників і від оптимізації організаційних процесів 

загалом.  

Частину знань організації опредмечено в обладнанні 

та технологіях, які супроводжуються технічною докумен-

тацією. Знання в цьому разі є явними і формалізованими, 

що дозволяє продуктивно їх опрацьовувати. Пам'ять 

професіонала задіяна під час роботи з обладнанням у 

формі структурованих завдань, регламентів, правил і 

процедур, засвоєних у процесі попереднього досвіду та 

навчання. Однак в організаційній пам'яті є й менш явні 

компоненти, які неоднозначні, але важливі, наприклад 

знання про те, як спілкуватися і координувати дії з 

колегами, кому з них варто довіряти. Ці форми знань 

нагромаджуються в організації як трансакційна пам'ять. 

Саме вона стосується того, як знання поширюватимуться 

в межах організацій або між ними. 

Важливою складовою knowledge management, від-

критою системою інформаційного обміну, що забезпечує 

якісно новий порядок в установі, є організаційна пам'ять, в 

якій дослідники вирізняють два рівні: 

— перший — експліцитної або явної інформації — 

знання, що відображені в документах організації у вигляді 

статей, повідомлень, патентів, креслень, довідників, прог-

рамного забезпечення; 

— другий — імпліцитної або прихованої інформації 

— персональні (приховані) знання, які можуть бути 

передані через прямий контакт та є ключовими при 

ухваленні управлінських рішень [6]. 

Організаційна пам'ять — це цілісність зв'язків між 

окремими компонентами, які забезпечують запам'ято-

вування, збереження інформації, її використання і є єдиним 

цілим для зовнішнього середовища. Завдяки їй можливий 

зв'язок між поколіннями особистостей, які безпосередньо не 

мали спілкування. Така компліментарність поколінь 

зумовлює виникнення неписаних правил моралі, поведінки, 

менталітету, традицій, культури тощо.  

Завдяки взаємодії елементів відбувається інтеграція 

системи, результатом чого є нова якість функціонування 

установи. Спільний досвід, який дозволяє долати не лише 

просторові, а й часові відстані, спільне минуле забез-

печують відповідний формат, що інтегрує компоненти в 

ціле і робить можливим зворотній вплив системи на її 

складники.  

Процеси управління знаннями засновані на вико-

ристанні персонального комп'ютера і програмного забез-

печення. Найпростіша база знань містить особисті дані та 

важливу інформацію про кожного співробітника організації; 

ці відомості мають бути доступні як керівництву фірми, так 

і усім співробітникам.  

Сьогодні стратегічною метою є створення та розвиток 

бази знань у напрямі трансформації її в інтелектуальний 

капітал та формування і використання організаційної пам'яті 

й інтелектуальних активів. Зазвичай виокремлюють п'ять 

груп нематеріальних активів організації: 

— цінні ресурси та придбання (база клієнтів, торгова 

марка та імідж, мережа постачальників, стандарти, інте-

лектуальний потенціал); 

— навички та неформалізовані знання (ноу-хау, сфери 

компетенції); 

— первинні процеси та процеси управління (керів-

ництво і контроль, обмін інформацією, управлінська ін-

формація); 

— технологія та формалізовані знання (патенти, ін-

струкції, процедури); 

— загальні моральні цінності та норми (орієнтація на 

споживача, надійність, якість тощо). 

Ці складники безпосередньо пов'язані зі знаннями та 

створюються у процесі управління ними. 

Наступним етапом є формування "карти знань" або 

"дерева знань", тобто електронного довідника всіх баз даних 

установи. Карта знань — опис місцезнаходження сфери 

знань, понять, документів, видів продукції; опис знань 

окремих співробітників підрозділів [6]. Такі карти надають 

можливість об'єднати складники знань та отримати загальне 

уявлення про структури, співробітників, що мають певні 

знання; про співвідношення між різними категоріями знань. 

Карти знань використовують для розробки класифікації 

знань організації, їх складають для певного бізнес-процесу, 

функціональної стратегії установи. 

Отже, методи інформаційного менеджменту і ме-

неджменту знань постійно розвиваються, змінюється ринко-

ва кон'юнктура, що впливає як на програмно-апаратну 

складову інформаційного потенціалу установи, так і на 

рівень професійної підготовки відповідних спеціалістів. 

Постійний розвиток фахових компетенцій у цій сфері є 

найважливішим фактором підвищення ефективності інфор-

маційного потенціалу установи. Враховуючи викладене, 

окреслені завдання доцільно вирішувати на базі застосу-

вання інформаційних технологій за умови цілеспрямованого 

обміну знаннями.  
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Електронні навчальні видання сучасного вищого навчального закладу: 

особливості, проблеми та напрями удосконалення 

У статті розглянуто стан сучасних електронних навчальних видань, виявлено недоліки та акцентовано на 

особливостях цифрових підручників (мультимедійність, гіпертекстовість), якими сьогодні нехтують автори. Наголошено 

на потребі запровадження єдиних уніфікованих вимог до електронних навчальних видань, розбленні відповідного 

стандарту. 
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Вступ. Сучасний етап розвитку інформаційного су-

спільства — суспільства знань — характеризується посилен-

ням тенденцій, пов'язаних з активним використанням 

електронного середовища та формуванням систем цифрових 

інформаційних ресурсів. Саме інформаційно-комунікаційні 

технології (ІКТ) є одним із найважливіших факторів, що 

суттєво впливає на розвиток соціуму ХХІ століття [3]. 

Доведено, що тільки 0,03% даних зберігається на паперових, 

а решта — на різноманітних машиночитаних (магнітних, 

оптичних тощо) носіях [1]. Створення, поширення та 

зберігання інформації в електронному вигляді є набагато 

дешевшим порівняно з традиційним форматом. 

Стійкі тенденції до вибору споживачів на користь ЕВ 

зумовлені низкою істотних особливостей та переваг [6]: ці 

видання, як зазначалося, значно дешевші за традиційні; 

виготовлення електронної книги не пов'язано з витратами 

важковідновлюваних ресурсів (лісів) і забрудненням до-

вкілля; якість інформації (тексту, ілюстрацій тощо) не 

залежить від інтенсивності використання: ЕВ не зно-

шуються і не стираються. Крім того, мають значно менші 

вагу й фізичний об'єм, що також є важливим економічним 

чинником. Але, напевно, найвизначальнішою є функціо-

нальність цифрових видань, зумовлена їх гіпертекстовим та 

інтерактивним характером. Можливості ЕВ дозволяють 

значно спростити пошук даних, динамічно будувати процес 

вивчення матеріалу й підсилити його мотивацію, що, зі свого 

боку, допомагає прискорити сприйняття й запам'ятовування 

інформації завдяки впливу багатьох факторів: не лише 

тексту й ілюстративного матеріалу, як у традиційних видан-

нях, а й відео, звуку, віртуальної реальності, анімації тощо. 

Електронне навчальне видання (ЕНВ) — електронне 

видання, що містить систематизовані відомості наукового 

чи прикладного характеру, викладені у формі, зручній для 

вивчення й викладання, і розраховане на учнів різного віку й 

ступеня навчання [5]. 

Теоретичні засади, методи розробки та використання 

ЕНВ розглядали дослідники В. Агєєв, Ю. Древс, В. Вуль, 

С. Фіялка, В. Мадзігон, Н. Кононець , К. Бугайчук та ін. 

Проте чимало аспектів залишилися поза межами студій. 

Зокрема, не розроблено та не закріплено у нормативних 

документах єдиних вимог до ЕНВ, тому ця проблематика 

і буде метою пропонованої публікації. 

ЕНВ різноманітного виду — виразна прикмета й тен-

денція розвитку видавничої діяльності сучасного вищого 

навчального закладу. Еволюція суспільства знань, де біль-

шість інформації виробляється та споживається саме в 

цифровому форматі, лише посилює цей тренд.  

Отже, виокремимо основні види ЕНВ та запропонуємо 

їхню класифікацію за функціональною ознакою, що базуєть-

ся на визначеннях ДСТУ 3017—95 [4] для друкованих 

видань та адаптована для електронних: 

— Електронний підручник — ЕНВ із системати-

зованим викладом дисципліни (її розділу, частини), що 

відповідає навчальній програмі та офіційно затверджене як 

таке, у зручній для вивчення і викладання формі, яке 

пройшло редакційно-видавниче опрацювання, призначене 

для розповсюдження, має вихідні дані. 

— Електронний посібник — ЕВ, призначене для 

допомоги у практичній діяльності чи в оволодінні на-

вчальною дисципліною, матеріал в якому викладено у 

зручній для вивчення і викладання формі, яке пройшло 

редакційно-видавниче опрацювання, призначене для розпов-

сюдження, має вихідні дані.  

— Електронний конспект лекцій — ЕНВ стислого 

викладу курсу лекцій або окремих розділів навчальної 

дисципліни, передбачених робочою навчальною програмою 

дисципліни. 

— Електронні методичні матеріали — ЕНВ або 

виробничо-практичне видання роз'яснень із певної теми, 

розділу або питання навчальної дисципліни з викладом 

методики виконання окремих завдань. 

— Електронний тренажер (віртуальна лабораторна 

робота) — ЕНВ, призначене для формування і закріплення 

практичних навичок після попереднього освоєння теоретич-

ного матеріалу.  

— Електронний практикум — ЕНВ практичних 

завдань і вправ, що сприяють засвоєнню набутих знань, 

умінь. 

— Методичні вказівки та завдання для розрахун-

кових, комплексних контрольних, розрахунково-графіч-

них робіт — ЕНВ, яке містить інструктивні та методичні 

матеріали, потрібні для організації виконання студентом 

зазначених видів робіт. 

© Киричок Т., Фіголь Н., Лоза Г., 2015 
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— Методичні вказівки та завдання для курсових 
робіт і проектів — ЕНВ, яке містить інструктивні та мето-
дичні матеріали, необхідні для організації самостійної ро-
боти студента над виконанням курсових проектів або робіт. 

— Тести для поточного, модульного та семестро-
вого контролю з дисципліни — сукупність тестових 
завдань, призначених для вхідного, проміжного і під-
сумкового самоконтролю рівня знань. 

— Глосарій з дисципліни — навчальне видання, що 
містить короткі відомості про основні терміни та поняття, 
які використовують у навчальній дисципліні. 

— Електронний словник — електронне довідкове 
видання впорядкованого переліку мовних одиниць (слів, 
словосполучень, фраз, термінів, імен, знаків), доповнених 
відповідними довідковими даними.  

— Електронний довідник — електронне довідкове 
видання прикладного характеру, побудоване за абеткою 
назв статей або в систематичному порядку. 

Нині автори ЕНВ припускаються низки помилок як 
технічного, так і методичного характеру, які розглянемо 
детальніше. Насамперед, часто нехтують ознаками ЕВ, які 
чітко визначено у стандарті: "Електронне видання — елект-
ронний документ, який пройшов редакційно-видавниче 
опрацювання, має вихідні відомості й призначений для 
розповсюдження в незмінному вигляді" [5]. Зокрема, було 
проаналізовано електронний каталог Науково-технічної 
бібліотеки ім. Г. І. Денисенка Національного технічного уні-
верситету "Київський політехнічний інститут" щодо відпо-
відності видань вимогам до ЕНВ і виявлено, що в багатьох 
документах їх не дотримано, а певні ЕНВ взагалі не 
пройшли редакційно-видавничого опрацювання. 

Вихідні відомості, подекуди навіть і прізвище автора, 
не наведено або оформлено як для друкованого видання. 
Останнє зауваження стосується більшості ЕВ гуманітарного 
спрямування. Це уможливлює висновок, що автори або не 
ознайомилися належним чином із ДСТУ 7157:2010, або 
подають аналог друкованого видання у pdf-форматі, не 
адаптуючи до вимог, що висуваються до ЕВ. 

Є певні проблеми із фіксацією первинного вигляду 
документа під час розповсюдження, адже часто ЕНВ збе-
рігаються у бібліотеках і депозитаріях університетів у фор-
матах, які не забезпечують незмінність цифрових видань. 
Параметри їхнього відображення на моніторі залежать від 
налаштувань останнього та текстового редактора користу-
вача. Йдеться насамперед про недоцільність використання 
формату doc (текстових документів Microsoft Word) для ЕНВ. 

Раціональнішим є зберігання цифрових матеріалів як 
pdf-файлів (portable document format files) — кросплат-
формених документів, які використовуються для зберігання 
публікацій у стандартному вигляді, що не залежить від 
комп'ютера, на якому відбувається перегляд, тобто документ 
є "переносним" (portable). Pdf-файли зазвичай містять текст, 
зображення, форми, анотації, схеми та інші дані, під-
тримують гіперпосилання і створюються з інших документів 
замість тимчасових форматів, у тому числі й doc. Вони 
зберігають форматування так, що, незалежно від платформи, 
документ має однаковий вигляд і на екрані, і на папері. 
Пошукові сервери (Google та ін.) індексують pdf-документи, 
перегляд яких можливий у веб-браузері з плагіном Adobe 
Reader, що є безкоштовним програмним забезпеченням [6]. 

Наголосимо на недостатній увазі авторів щодо ви-
користання такого потужного елементу та однієї з най-
більших переваг електронних видань, як гіпертекст, оскіль-
ки особливості гіпертекстової організації як локального ЕВ, 
так і мережевого середовища сприяють підвищенню ефек-
тивності ЕНВ. Насамперед доцільно визначити, що таке 
гіпертекст. Зауважимо, що єдиної усталеної дефініції не 
існує: різні дослідники, даючи визначення гіпертексту, 
звертають увагу на різні його аспекти. Зокрема, автор 

терміна ''гіпертекст'' американський вчений Т. Нельсон 
визначав його так: ''Під гіпертекстом я розумію непо-
слідовний запис. Зазвичай процес письма здійснюється 
послідовно з двох причин. По-перше, тому, що він є 
похідним від мови… котра не може не бути послідовною 
(бо в нас для цього тільки один канал), і, по-друге, тому, що 
книги незручно читати інакше, як послідовно. Однак думки 
утворюють структури, котрі не є послідовними — вони 
пов'язані багатьма можливими переходами'' [9, с. 84—100]. 
Отже, в цій дефініції підкреслено основні риси гіпертексту — 
нелінійний характер та принцип формування за асоціаціями. 
І якщо сьогодні нелінійність одні дослідники вважають 
найголовнішою рисою гіпертексту, а інші, навпаки, не-
важливою і притаманною усім текстам, у тому числі й 
друкованим [8], то асоціативний характер гіпертексту не 
викликає сумнівів у науковців.  

Визнаний творець та ідеолог гіпертексту В. Буш ще за 
двадцять років до появи терміна зазначав: ''Мозок людини... 
діє за асоціативним принципом. Вловивши одну думку, він 
негайно переходить до наступної, що породжується 
асоціаціями думок...'' [2, с. 101—108]. Принцип асоціацій 
вчений запропонував для організації пошуку інформації як 
''механізм, завдяки котрому будь-який елемент інформації 
може слугувати відправною точкою для негайного 
автоматичного вибору користувачем будь-якого іншого 
елемента інформації''. У визначенні В. Буша, на нашу думку, 
підкреслено не тільки асоціативність, а й ще одну 
надзвичайно важливу особливість гіпертексту — миттєві 
переходи між інформаційними блоками. 

Отже, основними рисами гіпертексту є нелінійність, 
асоціативний характер формування та можливість миттєвих 
переходів між інформаційними блоками. Саме дві останні 
особливості й зумовлюють доцільність та ефективність 
використання гіпертекстових посилань в ЕНВ. 

Можливість швидких переходів між інформаційними 
блоками, чи навігація, підвищує ефективність пошуку 
інформації, яку, зі свого боку, підсилює така властивість 
гіпертекстових технологій, як браузинг [10]. Це поняття є 
багатоплановим та означає як процес швидкого перегляду 
гіпертекстових документів для пошуку потрібної інфор-
мації, так і здатність людини сприймати ці відомості під час 
прискореного ознайомлення з матеріалом.  

Навігація та браузинг, що здійснюються за допомогою 
браузерів, дозволяють не тільки швидко переміщатися по 
вузлах гіпертексту, а й запам'ятовувати шляхи, створювати 
закладки, завдяки чому уподобаний сайт можна відвідати 
практично миттєво, додати до обраних ресурсів, відвідати 
пізніше [8, с. 28—33]. Отже, цілеспрямоване застосування 
гіперпосилань, як локальних (у межах ЕНВ), так і глобаль-
них (з усім мережевим середовищем), має широко впро-
ваджуватися у практику створення ЕНВ. 

Водночас аналіз ЕНВ НТУУ ''КПІ'', на жаль, виявив, 
що автори здебільшого ігнорують використання такої 
ефективної переваги, як гіпертекстовість. Зокрема, ЕНВ 
філологічного, суспільного, історичного спрямування тощо 
мультимедійних засобів та гіперпосилань не мають, що 
красномовно свідчить про сприйняття електронного видання 
як аналогу друкованого у цифровому форматі. 

Загальною проблемою проаналізованих документів є 
неадаптованість верстки до засобу виведення — монітору: 
на сторінках суцільний текст дрібним шрифтом із зарубками 
без міжабзацних відступів і з одинарним чи полуторним 
міжрядковим інтервалом. На екрані текст мерехтить, стом-
лює зір, читач не сприймає його належним чином. В елект-
ронних навчальних посібниках автори часто вирізняють 
ключові терміни курсивом, який майже нечитабельний на 
моніторі, основний текст набирають гарнітурою Times New 
Roman, кегль та інтерліньяж замалі для перегляду. До того ж 
використовують розрядку для виділення окремих фраг-
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ментів тексту, що також не рекомендовано в ЕВ, оскільки 
сприймати такий текст з екрана доволі важко. Поширеною 
помилкою є недотримання правил складання: брак пробілів 
після крапки перед наступним словом і після ком. 

Висновки. Підсумовуючи, зауважимо, що ЕНВ такого 
потужного провідного освітнього закладу технічного  

спрямування, яким є НТУУ ''КПІ'', вимагають серйозного 
доопрацювання відповідно до вимог, що висуваються до 

цього виду видань, зафіксованих у нормативних доку-
ментах, зокрема ДСТУ 7157:2010. Крім того, хаотична 
ситуація, що склалася в оформленні та представленні ЕНВ, 

потребує нагального вироблення в освітньому середовищі 
спільних вимог до ЕНВ, що й відображено в Положенні про 

електронні наукові та навчальні видання НТУУ ''КПІ''. 
Відомо, що аналогічні документи розробили фахівці 

Львівської політехніки та інших навчальних закладів, але з 
урахуванням власної специфіки. Було б доцільно, аби наявні 

положення склали основу загальнодержавного норматив-
ного документа, стандарту, який би регламентував діяль-

ність у царині електронного навчального простору і містив 
єдині вимоги до ЕНВ. Такий підхід сприятиме спрощенню 

роботи з цифровими підручниками, допоможе авторам, яким 
доводиться самотужки визначатися із термінологією, 
форматом та виглядом електронного навчального видання, 

зробить освітній процес більш ефективним та резуль-
тативним завдяки використанню серед студентства висо-

коякісного продукту сучасних технологій — ЕНВ. 
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акцент на особенностях цифровых учебников (мульти-
медийность, гипертекстовость), которыми сегодня пре-
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внедрения единых унифицированных требований к элект-
ронным учебным изданиям, разработки соответствую-
щего стандарта. 

The article deals with modern situation with electronic 
educational media, define the problems of their implementation. 
It was emphasized on the features of electronic media 
(multimedia, hypertext), which are neglected by authors today. 
It has been paid attention to necessity to introduce uniform 
requirements for electronic educational media and to create the 
standard. 
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Інформаційні війни як фактор трансформації соціальних систем 

У статті здійснено аналіз загострення протиріч і посилення протиборств між різними соціальними системами, 

охоплюючи державні і недержавні суб'єкти, спричинених умовами ускладнення соціальної, економічної, політичної і 

культурної реальності. Розглянуто теоретичні розробки і практичні результати використання інформаційних засобів для 

трансформації соціальних систем, де лідерство безперечно і неподільно належить США.  

Ключові слова: військова дезінформація, інформаційна війна, інформаційне протиборство, інформаційна стійкість, 

кіберпростір, кібервійна, контррозвідка, оперативна безпека, операції в інформаційно-комунікаційних мережах, 

психологічні операції, радіоелектронна боротьба, соціальні системи, телекомунікаційні технології, фізичний вплив, фізична 

безпека. 

Вступ 

Інформаційне протиборство (ІП) не є новим для 

людської цивілізації. Ще античні автори детально описували 

витончені агітаційні кампанії, за допомогою яких політики 

минулого намагалися деморалізувати супротивників, ввести 

їх в оману, змусити підкорятися своїй волі [1; 2]. Для 

реалізації цих завдань потрібно було вивчати суспільні 

системи країн — жертв агресії, їхнє матеріальне і духовне 

становище, розвиток промисловості та сільського  

господарства. 

© Сенченко О., 2015 
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У ХІХ ст. видатний український письменник 

М. Гоголь зазначав: ''...Мені хочеться знати, якого роду 

взагалі дух суспільства, і в якому стані його зіпсованість, і 

чим воно хворіє, якого роду люди його наповнюють, які 

класи переважають і які думки торжествують, якого роду 

розпуста найбільш в ходу нині?.. Прийшло нам рятувати 

нашу землю; гине вже земля наша не від нашестя двадцяти 

мов, а від нас самих. Поки не подумаємо про впорядкування 

душевного майна, ― не встановиться впорядкування і 

земного майна... Настануть часи голоду і бідності, як у 

всьому народі, так і порізно у всякому...''. Вже тоді Микола 

Васильович відчував потребу захисту інформаційного 

простору держави і розумів багатовекторність інформа-

ційних війн. 

Значно раніше, в VI столітті до нашої ери, відомий 

китайський філософ і теоретик війн Сунь Цзи першим 

узагальнив досвід інформаційного впливу на супротивника. 

Вчений пояснив важливість володіння інформацією і 

прийомами дезінформації для маніпулювання діями ворога: 

''Якщо я покажу супротивнику яку-небудь форму, а сам цієї 

форми не матиму, я збережу цілісність, а супротивник 

розділиться на частини'' [3]. 

Наведемо деякі з його настанов ведення інформа-

ційної війни: 

― роздрібнюйте все добре, що є в країні вашого 

супротивника; 

― втягуйте видатних діячів супротивника у злочинні дії; 

― підривайте престиж керівництва супротивника й 

виставляйте його в потрібний момент на ганьбу гро-

мадськості; 

― перешкоджайте всіляко нормальному постачанню 

військ і підтриманню в них порядку; 

― робіть все можливе, щоб знецінити традиції ваших 

ворогів і підірвати їхню віру до власних богів; 

― будьте щедрими на пропозиції й подарунки для 

купівлі інформації та спільників. 

Наведені відомості яскраво свідчать, що інформаційні 

війни точаться у світі принаймні останні дві з половиною 

тисячі років [4]. 

У нинішній час, що має визначення ''століття інфор-

маційних технологій'', невід'ємними компонентами систем 

управління державою, економікою, фінансами і обороною є 

інформаційні та комунікаційні системи. Їхнє впровадження 

веде до створення єдиного світового інформаційного прос-

тору, що вимагає високого науково-технічного і промисло-

вого потенціалу, а також відповідного культурно-освітнього 

рівня суспільства. 

Очевидно, якщо одна зі сторін протиборства має 

потужніші інформаційні можливості, вона ефективніше й 

скоріше досягне мети. Водночас країни-аутсайдери процесу 

інформатизації можуть опинитися в умовах соціальної й 

економічної нестабільності. Така ситуація здебільшого приз-

водить до протистояння розвинених держав і решти світу. 

Саме тому провідні зарубіжні країни використовують тех-

нології інформаційної боротьби для досягнення світового 

панування [5]. 

Проведений аналіз воєн і збройних конфліктів пе-

реконливо доводить, що інформаційна інфраструктура краї-

ни — жертви агресії є однією з основних цілей під час 

ведення бойових дій, а сторона, що програє інформаційне 

протиборство, неминуче зазнає поразки не лише в сучасній 

високотехнологічній війні, а й у локальних збройних 

зіткненнях. 

Отже, інформаційна безпека зокрема є невід'ємною 

частиною національної безпеки загалом будь-якої держави, 

а інформаційне протиборство — складовою частиною 

збройного протистояння. 

Нині провідні держави світу приділяють значну увагу 

розвиткові теорії та практики інформаційного протиборства, 
створенню його сил і засобів [6]. 

Сьогодні проти України ведеться інформаційна війна. 

З одного боку це інформаційна агресія Російської Федерації 
(РФ), з іншого ― Сполучених Штатів Америки (США) і 

країн Європейського Союзу (ЄС). Очевидно, що під таким 
впливом відбувається трансформація українського су-

спільства, одна частина якого обирає шлях до РФ, а інша ― 
до ЄС і США. Переглядається історія. 

Для завойовників, що претендують на світове па-
нування, насамперед потрібно знищити державність. Чому? 

Відповідь на це запитання міститься у фундаментальній праці 
''Нетократія. Нова правляча еліта і життя після капіталізму'' 

[7]. Нетократія, тобто влада мережі, розглядається в кон-
тексті підготовки до встановлення нового світового ладу. 
Наведемо цитату з цього доктринального документа: ''Пере-

хід від старої до нової парадигми здійснюється поетапно. 
На першому етапі руйнування держави призводить до 

утворення все більшої кількості субкультур, ''племен'' із 
вужчою ідентичністю і лояльністю. 

На другому етапі держава, що занепала, замінюється 
наддержавними утвореннями в політиці, економіці та 

культурі. 
Нинішня ситуація виносить на порядок денний стару 

як світ ідею створення глобальної держави'' [8]. 
Майже 400 найпотужніших мозкових центрів США 

ведуть роботу з моніторингу стану й моделювання ситуації в 

соціальних системах різних країн світу, зокрема і в Україні. 
Вони спираються на базові дані, які збирають численні 

''незалежні'' організації, враховують економічну ситуацію, 
фінансують екстремістські структури, під прапором демо-

кратії використовують людей, які вболівають за країну, і 
організовують революції [9]. 

Термін ''інформаційна війна'' уперше використано в 

директиві міністра оборони США від 21 грудня 1992 р . 

DOD S 3600.1. Це поняття було вжито у вузькому значенні й 

розглядалося як різновид радіоелектронної боротьби. У 

подальшому до обігу увійшов термін ''стратегічна інформа-

ційна війна (інформаційне протиборство)'', яка визначалася 

як протистояння з використанням державного глобального 

інформаційного простору й інфраструктури для проведення 

стратегічних військових операцій і зміцнення впливу на 

власний інформаційний ресурс [10]. 

США ― лідер розробки і використання інформа-

ційної зброї  

Розвиток інформаційних і телекомунікаційних техно-

логій змінив не лише засоби збройної боротьби, а стратегію 

й тактику ведення сучасних воєн, виникли концепції, що 

враховують чинники інформаційної вразливості сторін. 

Останнім часом у наукових публікаціях щодо інформаційної 

зброї навіть застосовується термін ''зброя масових руйну-

вань''. Роль лідера у її використанні, безперечно, належить 

Сполученим Штатам Америки, які сформулювали основи 

стратегії інформаційного протиборства ще 1992 р. [11]. 

Динаміка розвитку інформаційних і телекомуніка-

ційних технологій, що прискорюється, надання широких 

можливостей для підвищення ефективності інформаційної 

інфраструктури постіндустріального суспільства створюють 

чимало проблем у різноманітних сферах світової політики, 

передусім у галузі міжнародної та національної безпеки. 

Зростає залежність військової діяльності від якості 

функціонування інформаційно-комунікаційних мереж та 

інформації, яка в них циркулює. 

Завдяки стрімкому поширенню інформаційних і теле-

комунікаційних технологій відбувається концентрація сил 

(політичних, економічних, військових) у кількох світових 



ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2015. № 9 

 
42 

центрах впливу, які за певних умов можуть виявитися 

потенційними опонентами Америки. Закономірно, що 

підтримку лідерства у цій сфері американське військово-

політичне керівництво розглядає як найважливіший 

компонент глобальної інформаційної переваги, плануючи, 

відповідно, істотні технологічні трансформації [12].  

Розвиток теорії інформаційних війн у США 
Сьогодні "найдосконалішу" теорію інформаційного 

протиборства розроблено у США, політичні сили цієї 
держави мають значний вплив на українське суспільство. 

Отже, доцільно дослідити аспекти формування ідеології та 
структур ведення інформаційних війн світового лідера у 

цій галузі. 
Доктринальне опрацювання питань ведення інформа-

ційного протиборства в США почалося після закінчення 
війни в Перській затоці (1991), в якій американські збройні 

сили вперше застосували новітні інформаційні технології. 
У директиві Міністерства оборони (МО) TS 3600.1, що 

набула чинності 21 грудня 1992 р., було сформульовано 
основні положення стратегії інформаційного протиборства. 

Вона визначалася як самостійний вид оперативного забез-
печення (комплексна інформаційна дія на системи держав-

ного і військового управління супротивника) і складалася з 
п'яти основних елементів: психологічні операції; протидія 

розвідці супротивника і гарантування безпеки дій військ; 

введення супротивника в оману; радіоелектронна боротьба; 
знищення пунктів управління ворога і його систем зв'язку [13]. 

У січні 1995 р. корпорація "RAND" отримала за-
мовлення на проведення дослідження щодо визначення ролі 
й місця інформаційного протиборства в національній 

військовій стратегії США. Результати робіт було викладено 
у звітах MR-661-OSD ''Stranegic information Warfare. A new 

face of War'' (1996), МК-964-OSD ''Strategic information 
Warfare Rising'' (1998) і MR-963-OSD ''The Day After ― in the 

Аmerican Strategic infrastructure'' (1998) [14]. Подальші 
дослідження із цих питань було оформлено як офіційне 

видання так званих єдиних доктрин. У лютому 1996 р.  
Комітет начальників штабів (КНШ) ввів у дію ''Доктрину 

боротьби з системами управління'' [15].  
У грудні 1998 р. набула чинності ''Об'єднана доктрина 

інформаційних операцій'', згідно з якою інформаційна 
операція ― це комплекс заходів із маніпулювання даними 

для досягнення й утримання глобальної переваги над 
супротивником через вплив на інформаційні процеси, що 

відбуваються в системах управління [16].  

У документі наголошувалося, що ефективність за-

борони, проектування сили й інших стратегічних концепцій 

значною мірою залежать від здатності впливати на рішення 

урядів інших країн. Наприклад, під час криз інформаційні 

операції покликані допомогти утримати супротивника від 

проведення акцій, що завдають збитків США та їхнім 

союзникам. 

У доктринах було визначено мету, завдання й основні 

принципи інформаційного протиборства, обов'язки керівних 

органів і посадовців щодо його планування та організації в 

мирний час і в умовах кризового стану. Крім того, ви-

кладено вимоги до розвідувального забезпечення інформа-

ційних операцій, а також до підготовки особового складу, 

що забезпечує їхнє планування і проведення. Ефективне 

інформаційне протиборство мало забезпечити можливість 

нав'язати супротивникові хибне бачення оперативного ста-

новища, змусити до ведення військових дій в несприятливих 

для нього умовах. Це досягається головним чином через 

проведення комплексу заходів, що дозволяють, з одного 

боку, зруйнувати процес ухвалення рішень супротивника, а 

з іншого ― обробляти інформацію у власній системі 

управління ефективніше і швидше, ніж це робить ворог. 

Республіканці, що прийшли до влади на початку XXI ст., 

значно посилили увагу до проблеми протиборства в ін-

формаційному просторі. Їхні зусилля було спрямовано 

передусім на розробку стратегії інформаційного контролю і 

створення в Міністерстві оборони спеціального підрозділу, 

який би відповідав за ведення такої боротьби [17]. 

У лютому 2003 р. президент Дж. Буш-молодший 

схвалив ''Національну стратегію безпеки кіберпростору'', 

яка, по суті, була першою доктринальною ініціативою, що 

визначила потребу координації та зосередження зусиль усіх 

федеральних відомств у справі захисту національного 

інформаційного простору [18]. У документі, зокрема, наго-

лошувалося і на необхідності посилити координацію 

Міністерства оборони і національного розвідувального спів-

товариства в реагуванні на кіберзагрози. Особливий акцент 

зроблено на тому, що американське керівництво залишає за 

собою право відповідати на кібератаки із застосуванням усіх 

засобів і можливостей військового компонента національної 

інформаційної інфраструктури. 

Для розвитку цього доктринального документа у 

жовтні 2003 р. опубліковано ''Дорожню карту інформа-

ційних операцій'' [19], в якій було визначено, що націо-

нальна інформаційна інфраструктура ― це оперативний 

центр тяжіння. Також зазначено, що Міністерство оборони 

координує зусилля федеральних відомств у боротьбі з 

кібератаками супротивника на автоматизовані центри 

державного і військового управління. Реалізуючи окреслені 

завдання, було розпочато опрацювання і введення основних 

положень стратегії інформаційного протиборства до складу 

військової доктрини, а також формування структур для 

управління операціями в інформаційному просторі. 

Комітет начальників штабів, зі свого боку, у лютому 

2006 р. ухвалив документ ''Інформаційні операції'', в якому 

викладено погляди американського військового керівництва 

на їхню підготовку і проведення [20]. Відповідно до засад 

документа, інформаційні операції є комплексом заходів 

впливу на людські й матеріальні ресурси супротивника, що 

передбачає ускладнення або блокування ухвалення пра-

вильного рішення з його боку й одночасний захист власних 

інформаційно-комунікаційних мереж і комп'ютерних систем.  

Такі операції охоплювали п'ять основних складників: 

радіоелектронну боротьбу (electronic warfare), психологічні 

операції (psychological operations), операції в інформаційно-

комунікаційних мережах (computer network operations), 

військову дезінформацію (military deception), оперативну 

безпеку (operations security). Було визначено й допоміжні 

елементи інформаційних операцій, потрібні для досягнення 

успіху у мирний і воєнний час, зокрема: інформаційна 

стійкість (information assurance), фізичний вплив (physical 

attack), контррозвідка (counter intelligence), фізична безпека 

(physical security), збір і використання даних видової 

розвідки (combat camera), зв'язок із громадськістю (public 

affairs), цивільно-військові операції (civil-military operations), 

підтримка з боку структур Міністерства оборони публічної 

дипломатії (defense support to public diplomacy). 

У положеннях директиви Міністерства оборони D 3600.1, 

введеної в дію 14 серпня 2006 р., уперше чітко визначено 

основні завдання і функції інформаційних операцій, що 

означають комплексне застосування засобів радіоелект-

ронної боротьби, операцій в інформаційно-комунікаційних 

мережах, психологічних дій, військової дезінформації та 

оперативної безпеки [21]. У документі зазначено, що інфор-

маційні операції проводяться ''з метою інформаційного 

впливу, введення в оману, порушення роботи комп'ютерних 

систем, спотворення, дезорганізації баз даних і позбавлення 

супротивника можливості їхнього використання, вилучення 

інформації з комп'ютерних систем і баз даних супротивника 
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при одночасному забезпеченні захисту власної інфор-

маційної інфраструктури''. Документ регламентував засто-

сування принципу розподілу інформаційних операцій на три 

категорії: атака на комп'ютерні мережі (computer network 

attack), захист комп'ютерних мереж (computer network 

defense), забезпечення доступу до комп'ютерних мереж 

супротивника й їхнє використання у власних інтересах 

(computer network exploitation). Аналогічними директивами 

було забезпечено усі види збройних сил [22]. 
Адміністрація демократів, що прийшли до влади на 

початку 2009 р., продовжила активно розвивати стратегію 
інформаційного протиборства. Після інаугурації президент 
Б. Обама віддав розпорядження про проведення ретельного 
аналізу заходів федеральних відомств з організації комп-
лексного ефективного захисту національних інформаційно-
комунікаційних мереж, а також про розробку стратегії 
боротьби в інформаційному просторі. Згідно з офіційною 

заявою президента США ''кібершпигунство і злочини в 
інформаційно-комунікаційних мережах мають тенденцію до 
зростання. Тому кібербезпека ― найвищий пріоритет 
національної безпеки країни в XXI столітті'' [23]. 

Ця заява збіглася з виходом у світ документа ''Огляд 
політики в кіберпросторі'', котрий президентові представили 
члени спеціальної комісії, які проводили аналіз стану справ 
у сфері захисту інформаційного простору. Огляд містив 
рекомендації з удосконалення безпеки національної інфор-
маційної інфраструктури [24]. Зокрема, стверджувалося, що 
федеральні відомства занадто забюрократизовані й роз'єд-
нані у діях у галузі кібербезпеки. Наголошувалося, що 
потрібно негайно виробити правові норми у сфері кібер-
безпеки для національної юрисдикції, відповідальності 
держав і порядок силового реагування на кіберзагрози. 

Положення доповіді засвідчили, що підходи уряду 
США до збереження кібербезпеки не відповідають темпам 
зростання загроз. Відзначалося, що національна безпека 
майже повністю залежить від функціонування інформа-
ційно-комунікаційних мереж, які забезпечують життєдіяль-
ність усієї національної інфраструктури, насамперед феде-
ральних відомств, що відповідають за оборону і безпеку. 
Відповідно до рекомендацій американських фахівців, 
пропонувалося створити пост координатора із кібербезпеки, 
який звітував би безпосередньо президенту. 

Ці пропозиції майже повністю збіглися з реко-
мендаціями експертів з вашингтонського Центру стра-
тегічних і міжнародних досліджень, визначеними у грудні 
2008 р. у доповіді ''Забезпечення безпеки кіберпростору для 
44 президента США'' [25]. 

У березні 2010 р. стало відомо про основні напрями 
реалізації програми підвищення ефективності протидії 
кібератакам на американські інформаційно-комунікаційні 
мережі та бази даних. Роботи велися відповідно до ''Ініціа-
тиви всеосяжної національної кібербезпеки'' (The Compre-
hensive National Cyber Security Initiative) під керівництвом 
Ради національної безпеки США [26]. До її виконання 
залучено всі федеральні відомства США, а також уряди 
штатів, відповідальні за безпеку інформаційного простору. 

До "Ініціативи" увійшли документи, розроблені ще за 
часів правління республіканської адміністрації: Президент-
ська директива із забезпечення національної безпеки № 54 
(National Security Presidential Directive 54) і Президентська 
директива із забезпечення внутрішньої безпеки № 23 (Home-
land Security Presidential Directive 23), видані в січні 2008 р. 

''Ініціатива'' передбачає подальше вдосконалення моні-
торингу роботи федеральних інформаційно-комунікаційних 
мереж, а також введення в дію програми ''Надійне інтернет-
з'єднання'', націленої на зменшення кількості точок під-
ключення комп'ютерних систем федеральних відомств і 
установ до зовнішніх інформаційно-комунікаційних мереж 

для своєчасного виявлення випадків вторгнення. Витрати на 
реалізацію завдань цього документа становитимуть від 40 до 
100 млрд дол. Усього в ньому передбачено 12 основних 
напрямів робіт, пов'язаних із захистом національного інфор-
маційного простору і фіксацією спроб несанкціонованого 
проникнення. 

Одним із важливих завдань, визначених в ''Ініціативі'', 
є якнайповніший захист баз даних від вірогідних кібер-
загроз. Його запропоновано вирішувати через розширення 
технічних і оперативних можливостей федеральних відомств, 
відповідальних за національну безпеку. Ще один напрям 
''Ініціативи'', що реалізується, ― комплекс заходів з якісного 
поліпшення системи підготовки фахівців у галузі інфор-
маційної безпеки. Заплановано підвищити ефективність коор-
динації фінансування з федерального бюджету наукових до-
сліджень і дослідно-конструкторських розробок у цій сфері.  

Передбачено формування стратегічних підходів для 
ефективної протидії усім видам кіберзагроз. Для цього по-
трібно провести комплекс заходів: від модернізації дер-
жавних структур, що відповідають за інформаційну безпеку, 
до визначення місця і ролі федерального уряду в цьому 
процесові задля забезпечення безперервного контролю над 
функціонуванням національних інформаційно-комунікацій-
них мереж і управління ними як єдиним комплексом.  

У травні 2011 р. президент Б. Обама затвердив ''Між-
народну стратегію для кіберпростору'', яка декларує комп-
лексний підхід військово-політичного керівництва до по-
літики в глобальному інформаційному просторі [27]. У до-
кументі наголошено, що інформація і національна інфор-
маційна інфраструктура загалом ― це стратегічний ресурс, і 
в XXI ст. держава має вкрай обмежені можливості управ-
ління і контролю в кіберпросторі.  

Особливий акцент американські фахівці роблять на 
міжнародній співпраці у сфері інформаційної безпеки націо-
нальної інфраструктури. Провідна роль в її забезпеченні 
належить Міністерству оборони США. 

Серед основних політичних пріоритетів розвитку на-
ціональної інформаційної інфраструктури, разом із покра-
щенням національної економіки, захистом інформаційно-
комунікаційних мереж, посиленням законодавства в інфор-
маційній сфері, розширенням міжнародної співпраці, ство-
ренням ефективної структури для управління Інтернетом і 
забезпеченням фундаментальних принципів свободи в 
мережі, важливе місце відведено військовому компоненту. 
Уперше в офіційних документах особливу увагу приділено 
інформаційному стримуванню потенційних супротивників. 
При цьому вважається, що структури колективної безпеки 
(приміром, НАТО) дозволять ефективно застосовувати стра-
тегію інформаційного стримування щодо держав-опонентів і 
недержавних об'єднань; також акцентовано на потребі 
вироблення норм міжнародного права в царині інфор-
маційної безпеки. 

Для виконання настанов цього доктринального доку-
мента Міністерство оборони видало ''Стратегію Мі-
ністерства оборони з операцій в кіберпросторі'', яку в липні 
2011 р. представив, виступаючи в Університеті національної 
оборони, заступник міністра оборони У. Лінн [28]. Він 
наголосив: ''США залишають за собою право відповідно до 
законів війни відповісти на кібератаки пропорційно у той 
час і в тому місці, які ми виберемо''. 

У ''Стратегії'' зазначено, що Пентагон розглядатиме 
кіберпростір як сферу оперативної діяльності (на додаток до 
чотирьох основних) і виокремлено п'ять стратегічних 
ініціатив, виконання яких дозволить Міністерству оборони 
США захистити національну інфраструктуру:  

1. Визнання кіберпростору пріоритетною сферою опе-
ративної діяльності.  

2. Застосування ''активного захисту'' інформаційно-ко-
мунікаційних мереж і комп'ютерних систем.  
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3. Ефективна взаємодія Міністерства оборони США з 

іншими федеральними відомствами і приватними компа-
ніями у сфері інформаційної безпеки. 

4. Налагодження активної співпраці з союзниками і 
партнерами в контексті колективного захисту від кіберзагроз. 

5. Збільшення фінансових і матеріальних ресурсів, спря-
мованих на розвиток науково-технічної бази кібербезпеки, а 

також на підготовку висококваліфікованих спеціалістів. 
Загалом, із доктринальних документів, в яких ви-

значено основні складники стратегії інформаційного про-
тиборства, випливає, що Вашингтон декларує потребу від-

повідати сучасним вимогам національної оборони й безпеки 
та потенціалу ведення інформаційного протиборства. 

Акцентовано на зростанні ролі інформаційної зброї як 
найважливішого елементу планів ведення війн нового 

покоління. Відзначено, що залежність ефективності бойових 
дій від новітніх цифрових технологій неминуче веде до 

посилення вразливості усієї національної інформаційної 

інфраструктури, роблячи її складники пріоритетною 
військовою метою для супротивника. Принципові засади 

усіх документів полягають у потребі надійного всебічного 
захисту інформаційного простору й інформаційної 

інфраструктури загалом.  

Сфери застосування інформаційної зброї 

Під інформаційною зброєю американські фахівці 

розуміють сукупність спеціально організованого і струк-

турованого інформаційного трафіку, який разом з новітніми 

інформаційними і телекомунікаційними технологіями до-

зволяє цілеспрямовано видозмінювати (знищувати, спо-

творювати, блокувати, копіювати) інформацію, долати 

системи захисту, обмежувати доступ законних користувачів, 

здійснювати дезінформацію, дезорганізовувати роботу 

технічних засобів, носіїв інформації, комп'ютерних систем й 

інформаційно-комунікаційних мереж [29]. Це арсенал 

засобів несанкціонованого доступу до інформації й ви-

ведення з ладу електронних систем управління супротив-

ника. Передбачається, що засоби інформаційно-психологіч-

ної дії в змозі не лише завдати шкоди здоров'ю, а й при-

звести до блокування на неусвідомлюваному рівні свободи 

волевиявлення людини, втрати здатності до політичної, 

культурної й іншої самоідентифікації, до маніпуляцій су-

спільною свідомістю і навіть руйнування єдиного інфор-

маційно-духовного простору. 
Виникнення інформаційної зброї, в офіційному тракту-

ванні, принципово змінює механізм ескалації збройних 
конфліктів, оскільки навіть її вибіркове застосування щодо 

об'єктів військової та цивільної інформаційної інфраструк-
тури супротивника може завершити конфлікт ще на по-

чатковій стадії, без активних бойових дій. Володіння ін-
формаційною зброєю забезпечує політичну і військово-стра-

тегічну перевагу над державами, які не мають цього ін-
струменту боротьби. 

Як і ядерна, інформаційна зброя може використову-

ватися і для політичного тиску, і для стримування кон-

флікту. Згідно з оцінками впливових експертів, ефект 

цільової інформаційної дії на супротивника доцільно 

порівняти із застосуванням зброї масового ураження (ЗМУ), 

і загроза піддатися такій дії може стати важливим чинником 

стримування потенційного агресора. Ефективність цього 

процесу безпосередньо залежить від рівня технологічного 

розвитку і масштабу використання комп'ютерної техніки в 

інформаційних системах держави. Наприклад, комп'ютерну 

систему можна знищити фізично, або викрасти стратегічно 

важливу інформацію, або пошкодити програмне забезпе-

чення через вірусну чи хакерську атаки. 

Один із провідних американських фахівців у сфері 

інформаційного протиборства, професор Університету на-

ціональної оборони М. Лібицький вважає, що в майбут-

ньому інформація буде основним засобом стримування 

збройних конфліктів [30]. На його думку, єдина роз-

відувально-інформаційна інфраструктура, що складається з 

мережі космічних, повітряних, наземних і морських дат-

чиків різного призначення, надасть можливість контро-

лювати будь-яку військову активність на планеті, а отже, 

застосовувати превентивні заходи. В таких умовах, на думку 

науковця, дії потенційного супротивника будуть абсолютно 

прозорі для протилежної сторони і міжнародного спів-

товариства загалом. Відповідно, ворог втратить можливість 

провести власне військові приготування, оскільки глоба-

лізація світових інформаційно-комунікаційних мереж дасть 

змогу паралізувати і блокувати його системи управління, 

завдавши значного збитку військовому потенціалу. М. Лі-

бицький вирізнив сім основних форм інформаційного 

протиборства [31]:  

― боротьба з системами управління;  

― інформаційно-розвідувальна;  

― електронна;  

― психологічна; 

― хакерська;  

― кібернетична; 

― економічна. 

Боротьба з системами управління супротивника перед-

бачає їхнє фізичне знищення і відсікання командних струк-

тур, руйнування комунікацій, що зв'язують системи управ-

ління з підрозділами. Цінність таких інформаційних опера-

цій полягає в тому, що вони можуть виявитися особливо 

ефективними на ранніх стадіях розвитку конфлікту і сприя-

ти досягненню швидкої перемоги над супротивником [32]. 

Інформаційно-розвідувальні операції припускають 

оперативний збір, опрацювання і доведення до кінцевого 

споживача максимально повної інформації про супротив-

ника в режимі реального або близького до реального часу. 

Створення багаторівневої системи збирання даних дає 

можливість отримувати якнайширшу панораму ситуації в 

районі бойових дій і полегшує розподіл інформації між 

користувачами [33]. 

Електронна боротьба знижує інформаційні можливості 

супротивника. Відповідно, вона поділяється на: 

― радіоелектронну (зокрема, через створення активних 

і пасивних перешкод), яка вважається головним напрямом;  

― криптографічну (спотворення і ліквідація інформації); 

― боротьбу з комунікаційними системами супротив-

ника [34]. 

Психологічні операції є комплексом заходів із поши-

рення спеціально підготовленої інформації для впливу на 

емоційний стан, мотивацію, аргументацію дій, ухвалення 

рішень і поведінку опонентів у напрямі, сприятливому для 

США й їхніх союзників. За масштабами вони можуть бути 

стратегічними, оперативними і тактичними й охоплюють 

чотири основні компоненти: підривання цивільного духу, 

деморалізацію збройних сил, дезорієнтацію вищого полі-

тичного та військового керівництва, війну культур. Основ-

ним інструментарієм ведення таких операцій є національні й 

транснаціональні засоби масової інформації, а також 

глобальні інформаційно-комунікаційні мережі, здатні впли-

вати на світогляд, політичні погляди, правосвідомість, мен-

талітет, духовні ідеали і ціннісні настанови окремої особис-

тості й суспільства загалом [35]. 

Хакерська боротьба передбачає застосування прог-

рамних засобів (програмно-математична дія на інформа-

ційно-комунікаційні мережі) і спрямована на використання, 

спотворення, підміну або знищення інформації, що міс-

титься в базах даних комп'ютерів та інформаційно-кому-

нікаційних мереж, а також на зниження ефективності функ-
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ціонування або виведення з ладу комп'ютерів і комп'ю-

терних систем. Конкретні прийоми хакерської боротьби 

мають найрізноманітніший характер. Їхньою метою може 

бути і повне виведення з ладу комп'ютерних систем, й 

ініціація періодичних або визначених у часі порушень у 

роботі, вибіркове спотворення даних, інформаційного 

трафіку, доступ до таємної інформації, несанкціонований 

моніторинг роботи комп'ютерної системи тощо [36]. 
Кібернетична боротьба охоплює повний комплекс 

завдань і аспектів (організаційні, доктринальні, стратегічні, 

тактичні, технічні) ведення інформаційних операцій і нині є 

актуальною саме у військовій сфері. Поняття кібернетичної 

боротьби належить радше до організаційної форми ін-

формаційного протиборства, ніж власне до боротьби з 

інформаційною інфраструктурою супротивника. Щобільше, 

цей різновид протистояння має на меті використання 

інформаційної інфраструктури супротивника для виконання 

власних завдань [37]. 

Економічна боротьба є комплексом методів і засобів 

інформаційної дії в економічній сфері. Розвиток технічних 

можливостей засобів зв'язку, трансляції й нагромадження 

інформації зумовив різке зростання мобільності капіталів, 

чутливості світових фінансово-економічних і соціальних 

процесів до інформаційних дій, а також до того, що 

економіка держави й її фінансова сфера стали важливою 

метою інформаційного впливу [38]. 

Необхідно ''зняти'' мотивацію націй до опору, позбави-

ти їх історичної пам'яті, змінити сутність державної влади як 

системи управління, перетворивши її представників на 

''банду грабіжників'', яка викликає роздратування й не-

нависть у населення. Ці дії також передбачають введення до 

управлінського апарату некваліфікованих людей без вищої 

освіти, котрі, проте, мають можновладних покровителів [39].  

Керований хаос  

Наукові досягнення виводять людей за межі ньюто-

нівських концепцій в екзотичну теорію хаосу і самоор-

ганізовану критичність. Нові напрями досліджень виникли 

упродовж останніх 30-ти років. У засадах цих концепцій 

викладено ідею, що структура і стабільність перебувають 

усередині видимого безладу і нелінійних процесів. Відколи 

наукові революції в минулому змінили сутність конфлікту, 

американські стратеги мають усвідомлювати зміни, що 

відбуваються [40]. 

Для населення країни, де впроваджено стратегію ''ке-

рованого хаосу'', очевидною є потреба зміни не лише по-

літичної, а й економічної системи. Відповідно, до діла 

беруться радники США чи інших країн Заходу або власні 

експерти, які переконують уряд в тому, що реформи 

гальмують, оскільки ринок недостатньо вільний. Водночас 

вони посилаються на економічну ''школу Чикаго'', осново-

положником якої є М. Фрідман ― ідеолог руху за необ-

межений капіталізм. 

''Шокова терапія'' Мілтона Фрідмана  

Професор Чиказького університету запропонував ви-

користовувати широкомасштабний шок, кризу або керо-

ваний хаос для миттєвого перетворення економіки на основі 

вільного ринку. Як тільки вибухає криза, запевняв М. Фрід-

ман, потрібно діяти швидко, блискавично вносити не-

зворотні зміни, поки охоплене кризою суспільство не 

оговтається і не повернеться до ''тиранії статус-кво''. За його 

словами, "лише криза ― справжня або уявна ― веде до 

реальних змін. Коли вона виникає, дії людей залежать від 

їхніх уявлень. І в цьому, вважаю, полягає наша головна 

функція: створювати альтернативи наявним стратегіям, 

підтримувати їхню життєздатність і доступність допоки 

політично неможливе не стане політично неминучим''. 

Науковець дав назву цій тактиці: економічна ''шокова 

терапія''. Відтоді впродовж десятиріч, коли уряди здійс-
нювали радикальні програми переходу до вільного ринку, 
лікування шоком ''раптово і відразу'' або застосування 

''шокової терапії'' було лише питанням вибору методу [41].  

''Сповідь економічного вбивці'' 
Багато мешканців України не вірять у невидиму війну 

Сполучених Штатів Америки проти різних країн, зокрема й 
нашої. Проте є чимало свідчень саме американських 
громадян про методи цієї боротьби, одним з яких є офіційне 
зізнання Дж. Перкінса щодо продажності, брехні та 
зрадництва в найвищих ешелонах влади. ''Приголомшлива 
річ, ― зауважував Дж. Е. Мек, професор Гарвардського 
університету, лауреат Пулітцерівської премії. ― Один із 
рідкісних випадків, коли людина, яка працювала в глибинах 
урядових імперських структур, ясно й однозначно розриває 

їхню внутрішню сутність. Ця книга, що вимагає від автора 
моральної стійкості, проникає у найглибші глибини''.  

Йдеться про видання ''Сповідь економічного вбивці'' 
Дж. Перкінса, яке в перекладі з англійської мови 2005 р. 
побачило світ завдяки московському видавництву ''Пре-
текст''. Книга вийшла в Америці в кінці 2004 р., відразу 
стала бестселером як перша у світі автобіографічна роз-
повідь про діяльність таємної групи професіоналів-
економістів вищого рівня ― ''економічних убивць'', ― які 
працюють із вищими політичними й економічними керів-
никами країн, що цікавлять уряд США, для реформування 
їхньої економіки на користь американської ''корпора-
тократії'', урядових організацій, банків і корпорацій. 

У передмові до російського видання доктор еконо-
мічних наук, професор, лауреат премії ''Кращі економісти 
РАН'' Л. Фітуні зазначав: ''З надзвичайною відвертістю Пер-
кінс зізнається в належності до певної структури, пов'язаної 
з Управлінням національної безпеки США, у межах якої 
діють економічні вбивці. Їхнє завдання ― підштовхувати 
уряди суверенних держав до проведення рекомендованого 
комплексу соціально-економічних реформ, що обіцяють 
модернізацію економіки, розвиток сучасного ринкового 
господарства, залучення прогресивних технологій завдяки 
іноземним інвестиціям. Ключовим елементом будь-якого 
мегапроекту такого спрямування є надмірні зовнішні запо-
зичення, що витрачаються на придбання насамперед аме-
риканських товарів і послуг''. 

Найвиразніша інформація про злочинну дію аме-
риканської корпоратократії міститься на обкладинці книги. 
Це цитата з "Library journal" (США): ''Джон Перкінс був 
таємно завербований Управлінням національної безпеки 
Сполучених Штатів. Пройшов підготовку з найбільш за-
критого фаху в галузі економічних диверсій. Офіційно ― 
він співробітник впливової й потужної транснаціональної 
консалтингової фірми, що продає по всьому світові 
особливий товар ― економічні реформи й демократичні 
перетворення… 

Їхнє завдання ― поневолювати країни й народи, 
нав'язуючи мегапроекти-пастки, які нібито забезпечують 
прискорення розвитку, а насправді обертаються введенням 
доти суверенних держав до складу нової глобальної імперії'' 
[42]. І, додамо, ― розвалом їхнього національного вироб-
ництва й зубожінням народу. Фактично йдеться про теро-
ристичну діяльність проти багатьох націй задля необ-
меженого збагачення купки олігархічних родин.  

Серед наявних можливостей застосування інформа-
ційної зброї надзвичайно ефективними є ті, що пов'язані з 
глобальним моніторингом економічної діяльності й тоталь-
ним контролем інформаційного трафіку. На тлі подальшого 
інтенсивного розвитку мережі Інтернет у США всеосяжна 
інформаційна обізнаність може виявитися надто дієвим 
інструментом. 
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В статье произведен анализ обострения противо-

речий и усиления противостояний между различными со-

циальными системами, включая государственные и не-

государственные субъекты, вызванных условиями слож-

ной социальной, экономичной, политической и культур-

ной реальности. Рассмотрены теоретические разра-

ботки и практические результаты использования ин-

формационных средств для трансформации социальных 

систем, где лидерство безусловно и нераздельно при-

надлежит США. 

The article analyzes the sharpening of the contradictions 

and strengthening confrontation due to the fact that we live in a 

complexity of social, economic, political and cultural reality. 

The growing complexity and diversity inevitably leads to the 

expansion and intensification of the contradictions between 

different social systems, including state and non-state actors of 

all kinds. The analysis of theoretical developments and practical 

results of the use of information tools for the transformation of 

social systems, where United Statesdefinitely takes the 

leadershiр. 

Надійшла до редакції 15 вересня 2015 року 
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Інтернет-коментарі в системі масової комунікації 

Розглянуто особливості коментаря як жанру віртуального спілкування. Виокремлено різновиди інтернет-ко-
ментарів, їхні функції та узагальнено морально-етичні вимоги до них. 

Ключові слова: інтернет-коментар, комунікація, акаунт, модератор, віртуальна комунікація, форум, блог, 
інформаційна безпека. 

Поняття "коментар" (від лат. commentarium — но-
татки, тлумачення чогось) у журналістській діяльності 
розуміють і як метод, що застосовується в різноманітних 
формах публікацій, і як аналітичний жанр, який містить 
певну думку чи судження [1]. О. Колесниченко визначає 
коментар як "розширення новини з метою її пояснення" [2, 
с. 73]. Найповнішу дефініцію подає В. Здоровега: "Це неве-
ликий авторський виступ, в якому тлумачаться, роз'яс-
нюються, елементарно аналізуються факти політичного, 
економічного, культурного, наукового життя з метою до-
несення до аудиторії суті, смислу події, явища, їх місця 
серед інших фактів і процесів". Він також зауважує, що 
автор коментаря спирається саме на факт у подальших 
міркуваннях [3, с. 195]. 

Лексему "коментар" (зазвичай у множині) також за-
стосовують і в побутовій сфері. Це роз'яснювальні або кри-
тичні зауваження щодо певних подій, явищ [4, с. 559]. Однак 
досі не виокремлено характерних ознак інтернет-коментаря 
як жанру віртуальної комунікації, потребують узагальнення 
морально-етичні вимоги до нього. Сьогодні інтернет-
коментарі є зручним засобом поширення наклепів, пліток, 
створення ілюзії масового схвалення потрібної позиції. Віт-
чизняні новинні ресурси переповнені платними комента-
рями, які перетворилися на інструмент пропаганди. Більше 
того, в них часто поширюють заклики до незаконних дій, 
зросла кількість некоректних висловлювань. Це нівелює авто-
ритет держави, права, моральних цінностей. Нав'язуючи лю-
дині певний ракурс світогляду та поведінки, такі коментарі є 
небезпечним інструментом маніпуляції масовою свідомістю. 

Мета статті — дослідити інтернет-коментар як жанр 
віртуальної комунікації, визначити його основні особливості. 

На думку М. Мельника, основне завдання інтернет-
коментаря — привертати увагу адресатів до актуальних 
фактів, які виходять на перший план суспільного життя, та 
оцінювати їх [5]. Зміст коментаря може становити будь-яка 
подія внутрішньої чи зовнішньої політики, економіки, куль-
тури, науки тощо. Це повідомлення, яке містить судження, 
пояснення, ставлення автора до певного факту. Отже, об'єк-
том коментування є подія, явище, факт, а причиною — 
бажання автора відреагувати на них. 

Коментарі є на інформаційних ресурсах, розважаль-
них сайтах, блогах та ін., кожен охочий може долучитися до 
дискусії з автором тексту та/або іншими коментаторами.  

Інтернет-коменарі виконують такі функції:  
— інформаційну (обмін відомостями, ідеями, думками); 
— комунікативну (налагодження та підтримка кон-

тактів, задоволення потреби у спілкуванні); 

— об'єднавчу (створення груп користувачів мережі на 

основі спільних поглядів); 

— рекламну (просування товарів і послуг, підвищення 

власного рейтингу). 

За метою виокремимо різновиди інтернет-коментарів: 

— експертний (відповідь фахівця на поставлене запи-

тання; нерідко він удаваний і лише грає відповідну роль); 

— сатиричний (гостра критика людини, події, ситуації); 

— оцінювальний (аналіз із позитивного чи негатив-

ного боку, часто із суб'єктивними висновками); 

— полемічний (відповідь опонентові або навмисне 

розпалювання дискусії); 

— пропагандистський (обстоювання власної позиції, 

нерідко суперечливої, просування ідеї в маси). 

Коментар наявний майже на всіх видах сайтів, проте 

виконує різні функції. Наприклад, на комерційних (дошки 

оголошень, сайти-візитівкі, промо-сайти) та суто інформа-

ційних (пошукові сервіси, електронні підручники, дискусії, 

словники тощо) ресурсах його основною функцією є зво-

ротний зв'язок із клієнтами, можливість залишити відгук 

тощо. Такі коментарі виконують здебільшого інформаційну 

та рекламну функції. 

Основними типами сайтів, де жанрові особливості 

інтернет-коментаря виражено найяскравіше, є веб-сервіси, а 

саме блог та мікроблог, форум та чат, соціальні мережі, а 

також новинні, розважальні веб- та медіасайти. 

Для аналізу обрано: блоги (http://ua.livejournal.com/), 

мікроблоги (https://twitter.com/), форум сайта-хостингу 

(http://toloka.hurtom.com/), соціальну мережу (http://vk.com/). 

Оскільки коментарі є частиною контенту цих ресурсів, до 

них висуваються загальні етичні, правові та мовні вимоги. 

Однією з обов'язкових, якої має дотримуватися користувач, — 

реєстрація власного акаунта. Обліковий запис є своєрідним 

паспортом користувача (профілем) на певному сервісі, що 

слугує для ідентифікації. Він містить нік, а також інші 

персональні дані (прізвище, ім'я, по батькові, стать, вік, дату 

народження, номер телефону, уподобання тощо). Категорії 

даних, які визначають адміністратори, можуть бути обов'яз-

ковими для заповнення або опціонними. 

Додатково відвідувач має можливість зробити влас-

ний аватар (невелике зображення, яке використовується ра-

зом із ніком (псевдонімом). Аватар відображається у 

профілі, це може бути і фото користувача, і малюнок, 

графіка тощо, які відповідають образові власника сторінки і 

сприяють формуванню першого враження у співрозмовника. 

© Фіялка С., 2015 

https://twitter.com/
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http://www.jnsm.com.ua/cgi-bin/u/book/sis.pl?Qry=%CD%B3%EA


ISSN 2076-9326. Вісник Книжкової палати. 2015. № 9 

 
48 

Структура коментаря містить ім'я користувача (нік), 

аватар, час створення та "тіло" (текст). Коментарі можуть 
розміщуватися один за одним або мати розгалужену 
структуру з гілками дискусій. 

Проаналізувавши вимоги різноманітних веб-ресурсів 
щодо матеріалів користувачів, зокрема й коментарів, виок-

ремимо основні заборони: 
— на спам — масове розсилання електронних пові-

домлень рекламного чи іншого характеру респондентам, які 
не висловили бажання їх одержувати; 

— порушення етичних вимог ввічливого обгово-
рення теми, вживання ненормативної та лайливої лексики; 

— офтоп, флуд, бесіди по колу, зловживання цита-
тами та позамовними елементами (емотиконами, шрифто-

вими та кольоровими виділеннями), що заважають сприй-
манню інформації; відхилення від теми (часто метою по-
відомлень, що не відповідають тематиці обговорення, є 

припинення чи відгалуження невигідної дискусії); 
— поширення інформації, яка містить погрози, вуль-

гарні, порнографічні матеріали, принижує честь та гідність, 
порушує недоторканність приватного життя, пропагує 

жорстокість, фашизм, розпалює расову, релігійну, етнічну 
ненависть та ворожнечу, підштовхує до самогубства, по-

пуляризує наркотики й алкоголь. 
Коментатор має дотримуватись законодавства краї-

ни, в якій перебуває, зокрема у сфері авторського права та 
інтелектуальної власності. На певних ресурсах, наприклад 
Twitter, є обмеження кількості символів коментаря. 

За дотриманням вимог стежить адміністратор або мо-
дератор, який редагує чи видаляє повідомлення. Якщо він вияв-

ляє порушення, то користувач дістає попередження; моде-
ратор може обмежити його доступ до ресурсу на певний час 

або забанити (від лат. ban — забороняти), тобто позбавити 
можливості переглядати або залишати коментарі загалом. 

Однак повністю убезпечитися від дій мережевих 
провокаторів неможливо. Деякі з них, прямо не порушуючи 
норм закону або вимог інтернет-ресурсу, забруднюють ме-
діапростір, прискіпуються до слів, висловлюючи зауваження 
щодо грамотності співрозмовників, загострюють увагу на 
другорядних питаннях. Принагідно зауважимо, що не надто 
дієвим засобом боротьби за "медіачистоту" ресурсу є 
блокування лайливих слів. Іноді літературні лексеми, які за 
складом частково збігаються з лайливими, блокуються, 
натомість нецензурні, написані з використанням цифр, 
дужок, переставляння літер, лишаються. 

Загалом, більшості інтернет-коментарів властивий 
розмовний стиль з уживанням жаргонізмів, арго, професіо-
налізмів, а також абревіатур, запозичень, неологізмів. По-
ширені епітети, метафори, навмисне порушення право-
писних норм. 

Визначимо загальні риси, властиві інтернет-комен-
тарям: 

— коментарі до певної події, факту публікують зде-
більшого відразу після уміщення новини та ще впродовж 
кількох днів; 

— коментатори географічно віддалені, що не пере-
шкоджає трансляції відомостей; 

— якщо з боку користувача немає додаткових об-
межень доступу до власних матеріалів, їх можуть пере-
глядати, а також коментувати всі охочі; 

— відвідувач мережі може зареєструватися під будь-
яким ніком, а аватар не обов'язково відображає реальну 
особу, тобто коментар часто є анонімним; 

— суб'єктивність, нерідко — ідеологічна спрямованість; 
— можливість давати гіперпосилання на інші ресурси; 
— інтерактивність; 
— можливість додавати до повідомлень зображення, 

відео-, аудіофайли тощо; 

— емоційність; 
— поширеність невербальних засобів впливу й оцінки 

(емотиконів, або смайлів); 
— довільне використання мовностилістичних засобів, 

поєднання багатьох, іноді несумісних, стилів. 
Отже, інтернет-коментар є віртуальним жанром, 

поширеним на всіх ресурсах мережі. Найхарактерніше він 
виражений на форумах, у соцмережах, блогах. 

Інтернет-видання перетворюються на масові диску-
сійні портали. Коментарі є своєрідною зброєю інформаційної 
війни, завданнями застосування якої є відволікання уваги від 
гострих тем, знищення реноме опонентів через поширення 
наклепів, компромату, пліток, провокування до конфліктів, 
порушення душевної рівноваги об'єкта впливу, зниження 
інтересу користувачів до ресурсу, формування потрібної 
громадської думки. Ця сфера інформаційного простору слугує 
не лише джерелом новин, а й емоційним тлом сприйняття 
поточних подій, оскільки інтернет-коментарі зазвичай містять 
надзвичайно сильний почуттєвий компонент. Читаючи їх, 
людина поринає в інформаційне поле фрагментарних, су-
перечливих і часто поверхових відомостей. 

Спілкуванню через коментарі притаманна розмитість 
межі між автором і реципієнтом, надзвичайна активність 
читачів, які часто схильні перетворюватися на авторів, 
уживання різноманітних цитат і запозичень, постійне від-
волікання уваги від головної думки повідомлення. Текст 
зазнає оновлень, варіюється від глибокої аналітики до 
брутальної лайки.  

У контексті поточних подій в Україні задля гаран-
тування інформаційної безпеки важливо контролювати ко-
ментарі, аби їх не використовували для закликів до захоп-
лення влади, насильницької зміни конституційного ладу або 
територіальної цілісності України; пропаганди війни, на-
сильства та жорстокості; розпалювання расової, національ-
ної, релігійної ворожнечі; поширення порнографії, а також 
для організації терористичних актів та інших кримінально 
караних діянь. 

На певних сайтах функцію коментування відклю-
чають, щоб дотримуватися морально-етичних принципів ро-
боти засобів масової комунікації. На нашу думку, власники 
інтернет-ресурсів, на яких поширюються антиконституційні 
заклики, мають нести відповідальність за лояльність до 
провокативного контенту і безкарність авторів повідомлень. 
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Економічна термінологія на сторінках УРЖ ''Джерело'':  
специфіка та динаміка іншомовних запозичень 

Розглянуто причини появи іншомовних термінів в економічній терміносистемі української мови. Висвітлено 

тенденції, пов'язані зі збагаченням її лексичного складу завдяки іншомовним запозиченням. Відображено динаміку 

частотності їхнього використання на сторінках УРЖ ''Джерело''. 
Ключові слова: економічна тематика, економічна терміносистема, реферативні тексти, іншомовні запозичення, 
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Інтенсивний розвиток ринкових відносин, організація 

сучасних виробничих і комерційних структур, зміни в по-

літичному й економічному житті нашої держави сприяють 

активному поповненню української мови новими термінами 

економічної сфери. Загалом, запозичення в термінології — 

природний процес, властивий усім мовам світу, однак 

повноцінний розвиток певної терміносистеми можливий 

лише за умови збереження балансу національної та інтер-

національної складових. Усі викладені вище суб'єктивні й 

об'єктивні аспекти зумовлюють актуальність досліджу-

ваної теми. 

Мета публікації — практичний аналіз частоти вико-

ристання у реферативних текстах Українського рефера-

тивного журналу ''Джерело'' (далі — УРЖ ''Джерело'') нових 

термінів економічної, зокрема ринкової та банківської, 

сфери, які активно поповнили українську мову.  

Проблематику, дотичну до теми статті, активно до-

сліджують науковці: зокрема, А. Олійник вивчає роль запо-

зичень-англіцизмів у розвитку сучасної української мікро-

економічної термінології; А. Грицьків — міжсистемну 

взаємодію як чинник термінотворення на прикладі англо-

мовних фінансових термінів; О. Чуєшкова розглядає аналі-

тичну номінацію в економічній терміносистемі, а В. Сі-

монок аналізує лексико-семантичну рецепцію іншомовних 

слів в українській мові.  

Вітчизняні мовознавці виокремлюють кілька тенден-

цій, пов'язаних зі збагаченням складу нашої лексики іншо-

мовними запозиченнями економічної тематики.  

По-перше, наголошує В. Сімонок, до складу мови 

увійшли слова, досі не властиві їй: маркетинг (англ. 

marketing) — діяльність на ринку для розробки методів 

впливу на поведінку продавців і покупців; менеджер (англ. 

manager) — професійний керівник підприємства; дефолт 

(англ. default) — відмова держави, юридичної чи фізичної 

особи в односторонньому порядку від боргових зобов'язань; 

лізинг (англ. leasing) — вид довгострокової оренди або кре-

дитування нерухомого майна, техніки, обладнання, товарів; 

ноу-хау (англ. know-how) — сукупність необхідних для 

організації виробництва, але незапатентованих технічних, 

комерційних та інших знань, оформлених у вигляді техніч-

ної документації і виробничого досвіду тощо. І навпаки, під-

креслює Л. Туровська, сприймаються як історизми лексеми, 

які донедавна перебували в активному словниковому складі 

нашої мови: колгосп, радгосп, п'ятирічка, аероплан та ін. 
По-друге, активізувалося функціонування низки лексем, 

які раніше вживалися тільки на позначення явищ капіта-

лістичного світу: ажіотаж, вексель, гіперінфляція, депозит, 

дефіцит, ембарго, інфляція, конкуренція, концерн тощо.  

По-третє, відбулися зміни в семантичній структурі 

окремих слів: валюта, грант, дотація, лідер, рахунок, рей-

тинг, сертифікат та ін. Дослідниця В. Сімонок наводить 

вдалий приклад: слово аутсайдер належить до спортивної 

термінології, це ''спортсмен або команда, що займають 

останні місця у змаганнях''. У межах фінансово-економічної 

термінології це слово означає ''підприємство, що не входить 

до монополістичних об'єднань і веде з ними конкурентну 

боротьбу'', а також біржових спекулянтів-непрофесіоналів 

[6, c. 308—312]. 

Привертають увагу вітчизняних мовознавців і ''май-

бутні запозичення''. О. Чуєшкова зауважує, що це сучасні 

бізнесові реалії, які стабільно посіли місце в англійському й 

американському діловому лексиконі, але досі не знайшли 

відображення в англо-українських словниках. Наприклад, 

glass ceiling — буквально ''скляна стеля'', а саме: невидима 

межа в службовій ієрархії, неподоланна для окремих ка-

тегорій працівників (жінок і представників певних етнічних 

груп); petty cash — невелика сума готівкою для дрібних 

офісних покупок; status symbols — матеріальні ознаки 

службового становища (власний кабінет, службовий авто-

мобіль, іменний папір) тощо [3, с. 201].  

Щодо причин запозичення економічних термінів, 

виокремимо такі групи: позалінгвальні (позамовні) та лінг-

вальні (власне мовні). До позамовних належать економічні, 

культурні та політичні відносини між державами, які 

надзвичайно інтенсивно розвиваються на сучасному етапі. 

Серед власне мовних переважають такі: брак в українській 

мові відповідника для нового предмета, явища чи поняття; 

тенденція до використання запозиченого слова замість 

звороту в рідній мові; прагнення до підвищення точності 

терміна, що виражається в уникненні полісемії або омонімії 

в мові-реципієнті.  

© Ейсмонт Ю., 2015 
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Щоб з'ясувати частотність і особливості вико-

ристання іншомовних запозичень у наукових працях, що 

стосуються економічної тематики, проведено практичний 

аналіз реферативних текстів УРЖ ''Джерело''. Це видання 

є політематичним і виходить у чотирьох галузевих серіях 

(1 — Природничі науки, 2 — Техніка. Промисловість. 

Сільське господарство, 3 — Суспільні та гуманітарні 

науки. Мистецтво, 4 — Медицина. Медичні науки). Кож-

на з них має специфіку і характеризується визначеною 

термінологією. 

У текстах УРЖ ''Джерело'', що стосуються економічної 

тематики, автори найчастіше вживають англомовні запози-

чення: приміром, дилер (dealer) — посередник у торго-

вельних угодах, що діє на основі власного капіталу; концерн 

(concern) — об'єднання самостійних підприємств; марке-

тинг (marketing) — діяльність на ринку для розробки ме-

тодів впливу на поведінку продавців і покупців; менеджер 

(manager) — професійний керівник підприємства та ін.  

У табл. 1, 2 наведено статистичні відомості щодо 

використання запозичень.  
Таблиця 1 

Кількість записів економічної тематики в УРЖ ''Джерело'' за 2012—2014 рр.,  

опрацьованих для аналізу частоти використання англомовних запозичень 

Номер журналу 

за 2012 р. 
К-сть записів 

Номер журналу 

за 2013 р. 
К-сть записів 

Номер журналу 

за 2014 р. 
К-сть записів 

№ 1 911 № 1 1 297 № 1 892 

№ 2 988 № 2 798 № 2 1 101 

№ 3 1 089 № 3 992 № 3 1 161 

№ 4 1 074 № 4 1 144 № 4 1 107 

№ 5 1 267 № 5 839 № 5 1 366 

№ 6 855 № 6 802 № 6 1 179 

 
Таблиця 2 

Динаміка частотності використання найвживаніших іншомовних запозичень  

на сторінках УРЖ ''Джерело'' за 2012—2014 рр. 

Ключове 

слово 

У заголовках 

записів 

за 2012 р. 

У текстах 

записів за 

2012 р. 

У заголовках 

записів  

за 2013 р. 

У текстах 

записів  

за 2013 р. 

У заголовках 

записів  

за 2014 р. 

У текстах 

записів  

за 2014 р. 

Маркетинг 535 1 495 509 1 550 380 1 127 

Менеджмент 552 1 112 581 958 426 787 

Менеджер 151 397 145 322 100 236 

Аутсорсинг 26 63 34 53 27 67 

Консалтинг 22 38 26 27 11 11 

Факторинг 10 22 8 20 8 37 

Франчайзинг 19 31 34 53 14 26 

Інжиніринг 9 14 14 43 12 93 
 

Як свідчать дані, частота використання окремих іншо-

мовних запозичень у реферативних текстах УРЖ ''Джерело'' 

знизилася протягом 2014 р. порівняно з 2012—2013 рр. Це, 

зокрема, терміни маркетинг, менеджмент, консалтинг, 

франчайзинг та ін. Однак зросла частота використання таких 

термінів, як аутсорсинг (англ. outsourcing) — передача ком-

панією частини її завдань або процесів стороннім вико-

навцям на умовах субпідряду; інжиніринг (англ. engineering) — 

набір прийомів і методів, які компанія, підприємство, фірма 

використовує для проектування діяльності; факторинг 

(англ. factoring — посередник) — фінансова комісійна 

операція, за якої клієнт відступає дебіторську заборгованість 

факторинговій компанії з метою миттєвого отримання 

більшої частини платежу; гарантії повного погашення 

заборгованості; зниження витрат із ведення рахунків.  

Висновки. Нові іншомовні запозичення поповнили 

нашу мову і на сучасному етапі така тенденція зберігається. 

Хоча, як слушно наголошує М. Вакуленко, маючи значний 

словотвірний і лексичний запас, українська мова здатна 

відобразити навіть найтонші відтінки значень, які не-

можливо передати іншими мовами. Це сприяє добору 

вдалого національного варіанта терміна. Тому не варто 

зловживати іншомовними лексемами. Скажімо, якщо у мові 

є власні відповідники, то навіщо послуговуватися запо-

зиченнями? Наприклад, допомога відповідає субсидії, 

брокер — посередник, бартер — обмін, дефолт — 

невиконання грошових зобов'язань, дисконт — знижка, 

компенсація — відшкодування, клірингове перерахування — 

безготівкове перерахування, фіксація курсу — встановлення 

курсу, індосамент — передавальний (передатний) напис 

тощо. Як слушно зауважує О. Чуєшкова, певні українські 

терміни інколи громіздкіші, ніж чужомовні синоніми, проте 

цей недолік компенсується прозорістю внутрішньої форми 

питомих слів. Справедливо зазначити і про доцільність ін-

шомовних запозичень, яка викликає дискусії на терміно-

логічних конференціях. Однак більшість сучасних фахівців 

наполягають, що запозичання термінів — процес невідво-

ротний. На думку Л. Малевич, це важливий засіб попов-

нення термінофонду, котрий сприяє міжнародній поняттєвій 

уніфікації й унормуванню [2, с. 60]. Реалії сьогодення 

доводять, що більшість нових економічних термінів іншо-

мовного походження стали загальновживаними, переважно 
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мають нейтральне чи позитивне значення і не викликають 

заперечення з боку науковців. Однак для дотримання 

балансу національного та інтернаціонального складників за 

наявності вдалих відповідників перевагу слід надавати 

українським термінам. 
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Електронні періодичні видання зі славістики 

У статті розглянуто електронну періодику зі славістичної тематики, проаналізовано зарубіжні журнали, їхню 

проблематику та представленість у мережевому інформаційному просторі. Особливу увагу приділено періодичним 

виданням Канади, зокрема українознавчого спрямування.  

Ключові слова: електронна періодика, славістика, Канада, україністика, англомовні журнали, Інтернет, панславізм. 

Періодичні видання зі славістики (або слав'яно-

знавства) активно розповсюджуються у суспільстві завдяки 

розвитку комунікаційних каналів Інтернету, які формують 

сучасну інфраструктуру вивчення цього комплексу наук у 

різних країнах та регіонах світу. Сьогодні різноманітні 

аспекти славістики найповніше висвітлюють видання 

Канади, де налагоджено умови для прямих контактів з 

академічними, архівними та бібліотечними організаціями, 

поглиблюється поле колективних досліджень. Поширені 

обміни науковцями, спільні публікації, конференції; значно 

збільшився інформаційний потік. Цей процес пов'язаний 

насамперед із розвитком нових носіїв інформації й 

використанням можливостей мережі Інтернет.  

Зауважимо, що славістика трактується багатозначно, 

зокрема як наука про слов'ян, яка об'єднує низку наукових 

дисциплін, що вивчають історію, літературу, мову, 

фольклор, етнографію, економіку, мистецтво і релігію у 

минулому і сьогоденні, пам'ятники матеріальної та духовної 

культури слов'ян.  

Розвиток славістики припадає на кінець XVII — 

початок XIX ст. що зумовлено національним відродженням 

серед слов'янських народів і поширенням ідеології пан-

славізму. Звернення до поняття "славістика" в контексті 

розгляду періодичних видань обумовлено потребою науково 

обґрунтованого сприйняття сучасних тенденцій їхнього 

розвитку, зокрема змістової та формальної структур, мовних 

та країнознавчих особливостей. Міжнародні славістичні 

тенденції відзеркалено у словниках, монографіях та періо-

дичних виданнях, створених завдяки фахівцям університетів 

слов'янських і неслов'янських країн, у тому числі й 

Харківського університету (1830-ті роки). У другій половині 

XIX — на початку XX ст. посилилася диференціація науки, 

організовувалися славістичні наукові товариства, виходили 

спеціальні періодичні видання. 

У сучасному інтернет-просторі представлено веб-сайти 

та портали зі славістичної тематики, серед яких Slavistik-

Portal (http://www.slavistik-portal.de/ru.html), який підтримує 

Віртуальна бібліотека Східної Європи (ViFaOst); ресурси 

Центрів вивчення славістики, а саме Slavic and  

Eurasian Studies (США, Гарвард, http://hcl.harvard.edu/ 

research/guides/slavic/index.html); School of Slavonic and East 

European Studies (Велика Британія, http://www.  

ssees.ucl.ac.uk/index.htm) тощо.  

Серед періодичних видань зі славістики виокремимо 

англомовні журнали "The Slavonic and East European 

Review" (SEER) (Велика Британія), Slavic Review (http:// 

www.slavicreview.illinois.edu/) (США), "Slověne=Словѣне. 

International Journal of Slavic Studies" (http://medieval.hse.ru/ 
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news/63907629.html, перший електронний журнал зі 

слов'янознавства). Заслуговують на увагу й інші закордонні 

часописи, наприклад Асоціації італійських славістів "Studi 

Slavistici" — перше італійське періодичне видання цієї 

проблематики. Науковий журнал "Studia Slavica Et Balcanica 

Petropolitana=Петербургские славянские балканские иссле-

дования", що виходить в Росії, — часопис міжнародного 

формату, в якому уміщують статті різними мовами, а серед 

авторів — провідні вчені Росії, України, Білорусії, При-

балтики, Великобританії, Німеччини, Польщі, США та 

інших країн світу. В Японії видається журнал слов'янського 

науково-дослідного центру університету Хоккайдо (Slavic 

Research Center, Hokkaido University). Німецька цифрова 

бібліотека журналів (EZB) у розділі "славістика" надає 

доступ до матеріалів через систему "світлофор". Сервіс 

електронного розсилання сповіщає про нові надходження до 

Берлінської державної бібліотеки, в тому числі й про 

журнали зі славістики.  

Проблемами слов'янознавства опікуються й україно-

мовні видання: науковий збірник Інституту славістики ЛНУ 

ім. І. Франка "Проблеми слов'янознавства" (http://www. 

lnu.edu.ua/page/publ.html); збірники наукових праць: 

"Слов'янський вісник" (Рівне), "Слов'янський збірник" 

(Одеса), "Слов'янський світ" (Київ) (http://www.nbuv.gov.ua/ 

portal/) тощо. 

Сьогодні одним із пріоритетних напрямів північ-

ноамериканської славістики є україністика. У 2000-ті роки 

активізувалися "українські дослідження" в Канаді, що 

посіли чільне місце в колі славістичних дисциплін. Значну 

роботу провадять спеціалісти Університетів Торонто, 

Альберта, Карлетона, яка передбачає організацію конфе-

ренцій, запрошення зарубіжних експертів, координацію 

навчання студентів і аспірантів відповідного профілю. 

Зокрема, 2002 р. було офіційно зареєстровано Канадську 

асоціацію українських досліджень (The Canadian Association 

for Ukrainian Studies, САUS), представники якої видають 

"Журнал українських досліджень" (Journal of Ukrainian 

Studies) під егідою Канадського інституту українських 

досліджень (Canadian Institute of Ukrainian Studies, CIUS), 

який є частиною Університету Альберта. Це єдине ка-

надське періодичне видання, яке повністю присвячене 

українським та канадсько-українським дослідженням, ви-

ходить із 1976 р. двічі на рік.  

"Слов'янський щоквартальник Торонто" (Toronto 

Slavic Quarterly) — академічний електронний журнал 

Університету Торонто, на базі якого було опубліковано 

перше видання "Щорічного слов'янського журналу Торонто" 

(Toronto Slavic Annual), — колекції статей, оприлюднених у 

часописові впродовж року. 

"Канадські праці зі славістики" (Canadian Slavonic 

Papers / Revue canadienne des slavistes) — міждисциплінарне 

видання англійською та французькою мовами, де опри-

люднюються дослідження за темами славістики. Щоквар- 

тальник, заснований 1956 р., є офіційним друкованим ор-

ганом Канадської асоціації українських досліджень. Випуск 

у світ різноманітних видань, зокрема журналу "Схід-Захід", 

відбувається згідно з програмою досліджень Східної Ук-

раїни ім. Ковальських (м. Едмонтон, Канада). Триває по-

стійний пошук нових підходів і методів вивчення слов'ян-

ського регіону, що відповідають вимогам сучасності. 

Висновки. Електронні періодичні видання зі славістики 

сприяють інформаційному насиченню й підтримці кола 

питань окресленої проблематики, підвищенню ефективності 

міжнародної комунікації у галузі слов'янознавства.  

Список використаної літератури 

1. Лисенко О. А. Славістика як об'єкт інформаційно-документ-

ного забезпечення // Культура та інформаційне суспільство 

ХХІ століття : матеріали Всеукр. наук.-теоретич. конф. мо-

лодих учених / Харк. держ. академія культури, 19—20 квітня 

2012 р. — Харків, 2012. — С. 274—275. 

2. Лисенко О. А. Славістичні електронні журнали в інтернет-

просторі // Культура та інформаційне суспільство : матеріали 

Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених, 24—25 квітня 

2014 р. — Харків : ХДАК, 2014. — С. 236—237. 

3. Лисенко О. А. Періодичні видання славістичної тематики (ук-

раїністики) в Канаді // Культура та інформаційне суспільство : 

матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф. молодих учених,  

22—23 квітня 2015 р. — Харків : ХДАК, 2015. — С. 209. 

4. Меньковский В. И. Современная канадская инфраструктура 

изучения славистики. — Режим доступа: http://www. 

rsijournal.net/sovremennaya-kanadskaya-infrastruktura-izucheniya-

slavistiki/. — Загл. с экрана. 

5. Меньковский В. И. Современная историческая украинистика в 

США и Канаде // Российские и славянские исследования. — 

2009. — Вып. 4. — Режим доступа: http://www. 

rsijournal.net/sovremennaya-istoricheskaya-ukrainistika-v-ssha-i-kanade/. 

— Загл. с экрана. 

6. Canadian Association of Slavists (CAS). — Режим доступа: 

https://www.ualberta.ca/~csp/cas/. — Загл. с экрана. 

7. The Canadian Journal of History. — Режим доступа: 

http://www.utpjournals.com/canadian-journal-of-history. — Загл. с 

экрана. 

8. Humanities and Social Sciences Federation of Canada (HSSFC). — 

Режим доступа: http://www.ideas-idees.ca/. — Загл. с экрана. 

В статье рассмотрена электронная периодика сла-

вистической тематики, проанализированы основные зару-

бежные журналы, их проблематика и представленность в 

сетевом информационном пространстве. Особое внимание 

уделено периодическим изданиям Канады, в частности 

украиноведческого профиля. 

Electronic periodicals on Slavonic subject area have been 

considered in the article; major foreign journals. Their subject 

matter and geography in the cyberspace have been analyzed. 

Special attention has been given to Canadian periodicals, 

particularly of Ukrainian studies orientation. 
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