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ВСТУП

Інформаційне суспільство утверджується в усіх регіонах світу. На основі властивих йому технологій це суспільство формує характерні саме для такого рівня
розвитку особливості комунікативного простору, виводить на якісно новий рівень
усю інформаційно-комунікативну сферу сучасної культури, посилює її інтеграційне значення. Піднесення цього рівня стає одним з найважливіших показників
культурного розвитку нового суспільства в тій мірі, у якій воно узгоджується
із прискоренням темпів суспільного розвитку, забезпечує властиву саме цьому
етапу розвитку динаміку перетворювальних процесів, сприяє відповідному піднесенню інтелектуального потенціалу суспільства.
Розвиток культурного процесу в сучасних умовах неможливий без оновлення
традиційних складових інноваційними компонентами, що відображають зближення пізнавальної і перетворювальної діяльності з процесом освоєння навколишнього середовища. Розвиток системи духовно-ціннісних орієнтирів сучасної
людини, трансформація пізнавальних і виробничих критеріїв суспільної практики
здійснюють відповідний вплив на трансформацію економічної і політичної системи, на функціонування практично всіх соціальних інститутів кожної держави,
нації, включеної в систему глобальної інформатизації.
Глобальна комп’ютерна мережа при цьому стає найбільш затребуваною частиною інформаційного середовища. Порівняно з традиційними його елементами
вона є значно гнучкішою, багатоваріантною системою представлення даних,
забезпечує необхідним порівняльним інформаційним матеріалом для самостійного прийняття рішень користувачами. Без порівняльного аналізу дані джерела
інформації можуть створювати уявлення недостатньої об’єктивності, повноти
тощо. Тобто цей інформаційний ресурс у більшій від традиційних мірі може
задовольняти запити користувача, але потребує при цьому інтелектуальної обробки, пов’язаної з відповідним цілепокладанням, тобто потребує від користувача
7

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

активної, за межами суто споживацької, участі в інформаційних процесах. Доступ
до суспільно значущих інформаційних ресурсів, зростаючі можливості інфотворення, активізації особи в соціальних мережах, уся інформаційно-культурна
система нового суспільства сприяють підвищенню соціальної значущості членів
суспільства, зміцненню демократичних засад суспільної організації.
Таким чином, інформаційне суспільство – це перше суспільство в людській
історії, яке не лише свідомо перетворює навколишню дійсність згідно з власними
інтересами, але при цьому свідомо перетворює також себе, самовдосконалюється, оптимізуючи свою ефективність. Порівняно з індустріальним суспільством,
де лише в дуже загальному вигляді міг пропонуватись варіант прямування до майбутнього, яке уявлялося «привидом, який бродив по Європі», воно прагматично
підходить до використання ідей, ідеологій, відображених у багатоваріантності
політичних рішень, що розробляються й уточнюються на практиці за активної
участі членів суспільства, яке називають сьогодні громадянським. Очевидно,
що майбутні дослідження інформаційного суспільства зможуть підтвердити невідворотність процесу громадянської активності як обов’язкового чинника цього
етапу розвитку, що найбільше в відомій історії сприяє активізації людських здібностей, вивільненню творчого потенціалу людини.
Особливості цього процесу можна конкретизувати шляхом порівняння культурно-інформаційних характеристик сучасного суспільного розвитку при фактичній стартовій ідентичності в Росії і Україні. Якраз на нинішньому російському
прикладі можемо наочно спостерігати той спротив, який елементи нового, інформаційного суспільства зустрічають, проникаючи в суспільство індустріальне, що,
хоча й розпоряджається потужними економічними ресурсами, але вже втратило
історичні перспективи розвитку, які відображали еволюцію індустріального суспільства, притаманні йому варіанти ідеологічної основи цієї еволюції.
Відмінності українського, порівняно з російським, шляху входження в інформаційне суспільство проявилися не стільки в темпах загальносуспільного освоєння електронних інформаційних технологій, хоча з огляду на економічну, політичну ситуацію в країні вони були досить високими, скільки в особливостях
загальносуспільних результатів цього процесу. Паралельний процес зростаючого
зовнішнього інформаційного впливу насамперед через дуже популярний на етапі
ринкової перебудови економіки спільний із зарубіжними партнерами бізнес, політичні, культурологічні зв’язки із Заходом, викликаний невдалою трансформацією
вітчизняної економіки в ринкові форми її функціонування виїзд на заробітки
8
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значної частини активного населення з України до євроспільноти і засвоєння там
технологічних, демократизаційних інновацій інформаційного суспільства сприяли
посиленню суспільного інтересу українців в напрямі західної моделі розвитку.
З урахуванням внутрішніх трансформаційних процесів, зовнішніх впливів
Україна стала, фактично, полігоном екстремальних технологій становлення нового, інформаційного суспільства на території зіткнення цивілізаційних інтересів
Сходу і Заходу. Полігоном внутрішньосуспільних протистоянь різних за формою
політичних орієнтирів, але однакових за змістом економічної діяльності олігархічних кланів. Україна змушена проходити період правового нігілізму, породженого
відставанням процесу правотворення від сумбуру нових і віджилих соціальних
процесів, на якому буйним цвітом зацвіла корупція та інша злочинність. Однак
в усьому цьому розмаї соціальних трансформацій починають проявлятися нехарактерні для Росії паростки нових закономірностей, зрушення в напрямі до становлення громадянського суспільства. В основі цього процесу – середній клас:
гуманітарна й інженерно-технічна інтелігенція, організатори дрібного і середнього бізнесу – всі освічені і невдоволені нинішніми можливостями своєї реалізації в сучасній Україні люди. Збіднілий, принижений середній клас підтримав
Майдан, впливав на розвиток його фактично деолігархічної ідеології, що в результуючому процесі сприяє на сьогодні ледь помітному ще, поступовому, з великими труднощами перемелюванню олігархічної складової української економіки
і пов’язаних з нею факторів впливу на суспільне життя. При цьому результати
суспільної інформатизації все відчутніше проявляються в розвитку політичного
процесу в Україні.
Суспільний розвиток сучасної України відбувається в умовах прояву надзвичайно складних проблем становлення українського суспільства, тиску суспільного
деструктиву олігархічних утворень, які виникли в результаті нецивілізованого,
порівняно з країнами Заходу, розвитку великого капіталу, що став наслідком проведеної згідно із сліпим втіленням рекомендацій західних радників приватизації
у постсоціалістичний період, що призвело до розвалу національної економіки.
Сьогодні, з розвитком нових інформаційних інструментів соціальної трансформації, електронних інформаційних технологій, український середній клас
освоює нові інноваційні інструменти демократизації. До цього процесу долучається соціально активна частина суспільства. При цьому зміцнюються паростки
нової культурно-інформаційної надбудови над оновленням суспільних процесів. І що важливо – в усіх регіонах нашої країни. З утвердженням у суспільній
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практиці характерних рис нового інформаційного суспільства, об’єднавче значення цього процесу стає основою забезпечення інтеграції регіонів України.
Для сучасної України це особливо важливо з огляду на необхідність вирішення
завдання національного масштабу – реінтеграції тимчасово окупованих територій
в загальноукраїнський контекст.
Розгляду цієї проблеми і присвячена пропонована монографія.

РОЗДІЛ 1

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

1.1. Особливості трансформації сучасної інформаційної
культури
Теоретичним підґрунтям осмислення ролі вербальної комунікації у контексті інформаційного забезпечення реформ може бути теорія
мовних актів британського філософа мови Д. Остіна, згідно з якою мовні
акти складаються з двох видів висловлювань, де перші є констатуальними
висловлюваннями, що описують вже існуючі факти, а другі – такими,
що не відображають соціальну реальність, а інтенціонально створюють
чи змінюють її. Такі висловлювання вчений назвав перформативними,
підкресливши при цьому, що перформативні висловлювання не варто оцінювати у категорії «правди» чи «не правди», їх можна оцінювати тільки
у категоріях успіху чи неуспіху у досягненні цілей. Іншою теоретичною
підвалиною розуміння значення вербальних процесів є так звана «теорема
Томаса». Американський соціолог У. Томас сформулював її у 1920-х роках у такий спосіб: «якщо ситуація мислиться як реальна, вона є реальною
за своїми соціальними наслідками» [1, с. 234].
Тобто сприйняття реформ суспільством і, як наслідок, успіх усього процесу реформування багато у чому залежить від змісту і способу подання
інформації щодо очікуваних або вже отриманих результатів перетворень,
які проводить держава. Зокрема, вже сьогодні можна констатувати, що ідеї
вступу України до Європейського Союзу і НАТО, практична реалізація
яких, за словами багатьох європейських політиків, є справою далекого майбутнього, вже сьогодні «мисляться» – частиною громадян України – як реальні за своїми наслідками.
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Проте питання інформаційного забезпечення реформ і подолання взаємовідчуження в українському суспільстві не вичерпується і не може бути
вичерпане лише створенням певного семантичного простору. Як справедливо зауважує український дослідник О. Соснін, проблема ефективності
державного управління існувала завжди: «...починаючи з кінця 70-х років
ХХ ст., світ постійно “сколихують” різноманітні адміністративні реформи, в яких відбиваються незадоволеність громадян різних країн світу
ефективністю функціонування своїх держав і спроби знайти оптимальні
для нових історичних умов форми державного устрою та ведення економіки й інформаційно-когнітивної взаємодії громадян у суспільстві» [2,
с. 165].
Слід зазначити, що наявне в українському суспільстві взаємовідчуження, яке відзначають як українські, так і зарубіжні дослідники, має певну
передісторію. Зокрема, пострадянська деінституціоналізація в політичній,
економічній і соціальній сферах життя зумовлювала високий рівень аномії,
яка супроводжувалася масовою деморалізацією і поширенням уявлень про
аморальність кожного, хто знаходив шляхи до особистого успіху. У подальшому неефективність нових економічних і політико-правових інститутів
лише відтворювала у суспільстві зазначений стан аномії, який, своєю чергою, підживлював деструктивну спрямованість активності особистості,
що формується під впливом розчарування людини у своєму оточенні, нереалізованості, відчуженості від інших. Саме такі чинники потужно впливали
у перші роки соціальних змін, коли люди масово втрачали звичні соціальні
позиції, можливості задоволення нагальних соціальних потреб та відчуття
упевненості у майбутньому [3, с. 51].
Хаотичні і здебільшого безсистемні, так звані ринкові реформи 1990-х
років у першу чергу поглибили взаємовідчуження між чиновництвом і рештою населення, яке вже існувало в українському суспільстві і має власні
глибокі історичні корені. Поряд із тим зазначені реформи сприяли виникненню і значному поглибленню взаємовідчуження між окремими суспільними групами за ознакою особистого добробуту і контролю над засобами
виробництва. На тлі стрімкого зубожіння більшості населення відбувся
не менш стрімкий процес перерозподілу власності, що зумовив народження
фінансової, промислової і політичної «еліти», яка зосередила у своїх руках
усі важелі економічної, політичної, а іноді навіть і судової влади.
12

РОЗДІЛ 1. ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

Підкреслимо, що до зазначених негативних тенденцій соціально-економічного розвитку додалися і складнощі внутрішньоукраїнського дискурсу
політичної міфотворчості і вербальних стратегій у політиці. Прикладом
може бути метафора «двох Україн», яка на тлі боротьби за владу і прихильність виборців перетворилася у модний евфемізм і своєрідну «антицінність», негативно впливаючи на політичний клімат у державі. Українська
дослідниця Л. Нагорна наголошує, що побудована на цій міфологемі «магія
слів» являє собою стійкий конструкт суспільної свідомості і відчутно блокує раціонально-критичне сприйняття як історичного минулого України,
так і сучасних соціокультурних реалій [4, с. 142]. Активне використання
різними політичними силами зазначеної метафори призводить до формування в українському суспільстві взаємовідчуження за ознакою регіональності і підтримки певних політичних сил, що вперше найбільш виразно
проявилося під час Помаранчевої революції у 2004–2005 рр.
Зрозуміло, що процес перевизначення ідентичності, з яким стикнулися
усі пострадянські країни, є тривалим, переривистим і вельми хворобливим у політичному, соціальному, інституційному і культурному вимірах.
На жаль, українській політиці протягом тривалого часу явно бракувало
системного бачення місця України в сучасному глобалізованому світі,
усвідомлення пріоритетних національних інтересів і зовнішніх орієнтацій. Очевидно, що без вироблення інтегральної системи базових цінностей
і основоположних принципів, здатних зцементувати соціум, Україна й надалі буде приречена на орієнтаційну роздвоєність, конфронтаційність, кризу ідеалів [5, с. 96].
На думку багатьох українських вчених, вітчизняні політики різних
таборів намагалися просувати власне бачення зовнішньополітичного вектора розвитку держави без урахування історичних особливостей становлення сучасної України. Як зауважує Я. Грицак, «...особливість українського випадку полягає в тому, що вестернізація тут набрала реґіонального
виміру, котрий – дуже спрощуючи – можна представити як культурний
і політичний розкол сучасного українського суспільства на україномовний Захід та російськомовний Схід. Помаранчева революція цього поділу не зліквідувала. Навпаки, подібно до міжвоєнної Німеччини та Росії,
переможна демократія, замість об’єднати народ, поглибила його розкол»
[6, с. 292]. До зазначеного розколу додалося розчарування від завищених
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очікувань, що не справдилися. На думку Л. Нагорної, «вони створили ефект
поглиблення ідентифікаційної кризи. Ідентифікаційна криза у її сьогоднішньому вигляді – це, насамперед, розмиті ціннісні й зовнішньополітичні
орієнтації, невизначені перспективи, постійний пошук ворогів, безкінечне
“перетягування каната” у владних верхах, аномія з паралельним наростанням агресивності на масовому рівні» [7, с. 48].
Зазначені фактори, безумовно, сприяють збереженню негативних тенденцій в еволюції суспільної свідомості, що сформувалися внаслідок
деструкції радянської ментальності 1990-х років, і консервують настрої
взаємовідчуження між різними соціальними верствами та групами українського суспільства.
Слід зауважити, що соціологічні опитування свідчать про збереження
регіональних відмінностей політичних орієнтацій навіть після 2014 р. Так,
за даними Соціологічної служби Українського центру економічних і політичних досліджень ім. О. Разумкова, вихід України з СНД підтримують
більшість жителів Західного регіону, проти виступають більшість жителів
Півдня, Сходу та Донбасу, а в Центральному регіоні частки прихильників
і супротивників виходу із СНД приблизно рівні. Розрив дипломатичних
відносин з Росією підтримує більшість населення Західного регіону, не підтримують більшість жителів Півдня, Сходу та Донбасу та відносна більшість жителів Центрального регіону [8].
Соціальні наслідки ринкових реформ 1990-х років продовжують відігравати негативну роль і у внутрішньополітичному житті країни. Вони зумовлюють подальше розширення соціальної бази популістів, різного роду реваншистів і противників ліберального вектора суспільно-економічного розвитку.
Приневолення, спрощення, обмеження різноманітності запитів щодо якості
життя чи інформаційних інтересів трансформуються в усвідомлення себе
«жертвою» історії, ворожих сил, чужих інтриг, визначальних для масового
сприйняття подій. Звідси – стійкість функціональної ролі «ворога», «чужого». Чим гірше сьогодні життя, тим потужніший героїчно-аскетичний міф
великого минулого, символічних досягнень супердержави – космос, колонізація, наголошування її високих досягнень (реальних або фантомних) –
соборності, духовності, самовідданості, общинності [5, с. 92].
Зокрема, результати соціологічних опитувань вказують, що ностальгія за радянським періодом, яку вдало використовує російська пропа14
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ганда, властива для великої частини громадян України, особливо на Сході
та Півдні. Так, 43 % населення загалом та 51 % жителів Донбасу вважають,
що їхнє життя чи життя їхніх родин за радянських часів було кращим,
натомість не згодні з цим 42 % та 31 % відповідно. У цілому, що життя
у радянський період було кращим, вважають трохи більше 50 % опитаних на Донбасі, Сході та Півдні України. У Центрі майже рівна кількість
тих, хто вважає, що життя до 1991 р. було кращим, та тих, хто так не вважає (42 % проти 43 %).
Лише на Заході кількість громадян, які визнають нинішнє життя їхніх
сімей кращим, ніж у радянський період, відчутно перевищує кількість тих,
хто так не вважає (54 % проти 31 %). По всіх регіонах досить велика кількість людей не визначилися із відповіддю (від 15 % до 18 %). Кожен четвертий загалом в Україні (25 %) та третій на Донбасі (36 %) хотіли би, щоб
Радянський Союз відродився і Україна була його частиною, а 68 % та 51 %,
відповідно, не хотіли би, щоб це сталося [9].
Наведені результати соціологічних опитувань викликають логічне
запитання – чому прихильників РФ і тих, хто сумує за СРСР, більше
на Сході і Півдні? Авторитетним підґрунтям відповіді, на нашу думку,
може бути образне висловлювання Нобелівського лауреата Ж. Алфьорова:
«...Ми ступили в постіндустріальну епоху, просто знищивши промисловість
і науку, не створивши для себе якої-небудь альтернативи їх розвитку» [2,
с. 167].
Мешканці традиційних промислових регіонів Півдня і Сходу України –
шахтарі, металурги, працівники кораблебудівної, хімічної і машинобудівної
промисловості та їхні родини – не лише наочно бачили процес деіндустріалізації країни, а й відчули на собі, на особистому житті, соціальному статусі
і добробуті невтішні, а іноді і трагічні, наслідки закриття шахт, промислових підприємств, що супроводжувалося звільненнями тисяч працівників.
Люди втратили не лише стабільну роботу, а й порівняно високу заробітну
платню, що забезпечувала їм та їхнім родинам і за загальнорадянськими,
і за українськими мірками цілком забезпечене і впевнене життя. Якщо
усвідомити зазначене, стають більш зрозумілими такі результати соціологічних опитувань і те, що тези президента Росії В. Путіна про розпад СРСР
як «найбільшу геополітичну катастрофу» лягають на підготовлений ґрунт,
особливо серед літніх людей.
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Як зауважує історик і викладач Українського католицького університету (УКУ) Я. Грицак, сумують ті, хто найбільше втратили. Це перш за все
бажання повернутися туди, «де було добре». Взагалі жага повернутися
у «золоті часи» – загальносвітова тенденція. Статистика підтверджує: чим
старша людина і чим нижчий рівень її освіти та доходів, тим більше вона
шкодує за Союзом. За словами Я. Грицака, лише одиниці сумують за ідеологією, а більшість – «за стабільністю». Найчастіше свій жаль люди пояснюють тим, що за часів Союзу «існувала впевненість у завтрашньому дні»,
був «високий рівень соціальних гарантій» і «достатній матеріальний рівень
життя», була «безкоштовна вища освіта» і «не було безробіття» [10].
Ще одним фактом, що переконливо свідчить про здебільшого соціально-економічний характер ностальгії за радянським минулим, є наявність
зазначених настроїв серед молоді, яка або взагалі не жила у СРСР, або має
переважно дитячі чи підліткові спогади.
Так, за даними 2016 р., ностальгує 14 % молоді 18–29 років і 25 % тих,
кому від 30 до 39 років. «Це доволі поширене явище почали реєструвати
ще на початку 2000-х років. Одне з пояснень – вони ностальгують не за
Союзом, його державною структурою, обмеженнями і дефіцитом, а за
образом, який є протиставленням сьогоденню», – пояснює доцент кафедри
соціології УКУ Д. Судин. «Ідеологія в СРСР будувалася на ідеях рівності
і справедливості. Відповідно, та частина молодих людей, яка не відчуває
цього в сучасному суспільстві, ностальгує за ідеалізованим радянським
минулим». На думку Д. Судина, з розвитком ринкових відносин в Україні
посилилася соціальна нерівність, що поки змінити не вдається. На тлі цього
Радянський Союз виглядає таким собі проектом, який пропонував ідею рівних можливостей і життєвих шансів [10].
Ще однією проблемою пострадянського суспільства стала доволі різка
зміна направленості вектора розвитку суспільно-політичних і економічних процесів. Як наголошує український вчений О. Соснін, у нас це багато
в чому було пов’язано з намаганнями національних еліт вступити до Європейського Союзу, не подолавши особливостей радянського періоду розвитку. Це обумовило, свого часу, загальну і надмірну тенденцію нарощування ліберально-демократичної компоненти в економіці, праві, політиці
з метою формування базису суспільства, орієнтованого на стандарти життя
країн ЄС. Через безсистемність дій влади в цьому напрямі виникла вели16
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чезна криза довіри громадян, оскільки запозичені ззовні рецепти, програми
й ідеології не стали омріяною чарівною панацеєю для розвитку державності, економіки і національної культури [2, с. 168].
Так звані євроромантики і вітчизняні апологети лібералізму не врахували попередній досвід життя українського народу у рамках держав із міцною вертикаллю влади, яка у певний період історії перетворилася на тоталітарний режим з усіма вкрай негативними для суспільної свідомості
наслідками. Аналізуючи зазначений історичний досвід, більшість критично
мислячих дослідників відзначають, що в українському суспільстві до сьогодні зберігаються значні патерналістські настрої.
Так, за даними опитування соціологічної групи «Рейтинг», майже 60 %
громадян тією чи іншою мірою впевнені, що відповідати за їхнє життєзабезпечення має держава, 40 % підтримують зрівняння доходів населення
й близько 50 % виступають за збільшення частки державної власності
в бізнесі та промисловості. Причому, як на нашу думку, цілком справедливо пише М. Віхров: «... В основі антиліберальних установок зовсім не обов’язково перебуває ірраціональне неприйняття свободи чи ідеологічна фригідність. Якщо придивитись уважніше, то за неприйняттям
ліберальних реформ стоїть колективний досвід й особистий прагматичний розрахунок» [11].
Саме зазначений прагматичний розрахунок висловив свого часу в п’єсі
А. Чехова «Вишневий сад» старий слуга Фірс: «А воля вийшла, я вже
старшим камердинером був. Тоді я не погодився на волю, залишився при
панах... і пам’ятаю, усі раді, а чому раді, й самі не знають». І саму волю
чеховський Фірс оцінює як нещастя, якому передували зловісні ознаки
«...і сова кричала, і самовар гудів».
Ефективною відповіддю й аргументом на користь свободи особистої
ініціативи, лібералізації економічних відносин і зростання відповідальності
людини за своє життя може стати лише успішне реформування країни, яке б
наочно продемонстрували успіхи України і переваги якісно нових форм
господарювання та соціально-політичних відносин. Крім того, загальновідомим і неодноразово підтвердженим є той факт, що для вирішення масштабних завдань модернізації країни недостатньо мати лише політичну волю
чи підтримку партії або парламенту. Потрібно шукати опору в суспільстві,
тобто займатися публічною політикою.
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Доволі гарні приклади вдалого використання інформації як засобу
подолання відчуження в суспільстві і формування громадської думки
на підтримку проведення реформ знаходимо в історії. Зокрема, відомі
бесіди біля каміну, які влаштовував Ф. Рузвельт – президент США, якому довелося провести країну через найскладніші в її історії часи Великої
депресії 1930-х років і Другу світову війну. У кімнаті на першому поверсі
Білого дому, де був камін, президент Ф. Рузвельт сідав перед мікрофонами
провідних радіостанцій і починав розмову. Він умів створювати у слухачів
переконання, що ставиться до них як до своїх друзів, говорив простою,
зрозумілою мовою, не приховуючи труднощів. Його слухали десятки мільйонів американців. Вони сприймали слова президента як звернення до них
персонально і як до нації в цілому. З 1933 р. по 6 січня 1945 р. президент
Ф. Рузвельт 31 раз виступав по радіо. За свідченням очевидців, розмові
передувала ретельна підготовка: регулярне знайомство з листами американців, стеження за реакцією преси [12, с. 15].
За свідченням біографа Ф. Рузвельта Д. Юнкера, він був першим президентом засобів інформації. Він панував у великих газетних заголовках,
не в останню чергу внаслідок своєї суверенної політики «відкритих дверей» по відношенню до журналістів, які працювали у Вашингтоні. З року
в рік частково паралізований президент збирав двічі на тиждень навколо
свого письмового столу до 200 журналістів. Вони могли ставити йому будьякі запитання без попередньої письмової заявки [13].
Було б неправильно стверджувати, що всі свої плани Ф. Рузвельт
реалізовував без опору і протидії. Чималі труднощі виникали при здійсненні політики «Нового курсу» – і в Конгресі, і у Верховному суді,
і з боку монополій, і всередині демократичної партії, і у зовнішній політиці. Але у Ф. Рузвельта була сильна «зброя» – ділове і відверте спілкування з більшістю американців. Він створював стійке переконання, що його
уряд не протистоїть народу, а виконує його волю, відгукується практичними справами на потреби людей. Така політика докорінно змінювала погляди американців на роль уряду, кликала до співпраці, до спільних дій [12,
с. 16].
Саме так чинив свого часу і відомий російський реформатор П. Столипін. Ще у 1904 р., посівши посаду саратовського губернатора, він значну
частину свого робочого часу проводив у повітах. Висока мобільність була
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характерна і для Столипіна-прем’єра: він прагнув усе побачити на власні
очі й особисто донести до людей позицію уряду [14].
П. Столипін, перебуваючи при владі, вибудовував систему інформаційного забезпечення реформ через друковані ЗМІ. Ідеться, передусім, про
«Урядовий вісник» – офіційне видання, у якому публікувалися офіційні
документи і в стислій формі транслювалася офіційна позиція, та про газету
«Росія», яка була ефективним інструментом вираження не тільки позиції,
а й аргументації уряду.
Проте П. Столипін працював з усіма політичними партіями і групами.
Крім його власних виступів і виступів інших міністрів на пленарних засіданнях, уряд вів з депутатами активну роботу в комісіях, висловлюючись
сучасною мовою, «піар» реформи [14]. Як бачимо, ще на зорі розквіту
інформаційних технологій відомі політики і реформатори надавали велике
значення відкритому спілкуванню із суспільством і враховували інформаційне забезпечення реформ як важливий фактор подолання взаємовідчуження між владою і громадянами, яке, зазвичай, поглиблюється під час
проведення будь-яких, а особливо так званих непопулярних реформ.
Невипадково серед вчених із політичних наук стало свого роду трюїзмом вважати, що хоча засоби інформації не можуть повідомити населенню,
що воно має думати, вони в дійсності повідомляють йому, про що слід думати. Те, що повідомляється, стає на порядок денний суспільного життя.
Те, про що не повідомляється, може бути втрачене саме у той час, коли
суспільство потребує цієї інформації найбільше. Наше уявлення про реальність динамічне і накопичується день за днем і рік за роком із повідомлень
про події, що відбуваються у світі, про які здебільшого повідомляють саме
засоби масової інформації [15, с. 64].
Зокрема, на прикладі соціальних потрясінь, що відбулися за останнє десятиліття у Європі і країнах арабського світу, можна спостерігати,
як маси, об’єднавшись навколо спільної ідеї, перетворюються в єдиний
організм. Незважаючи на те, що маси можуть складатися з різних верств
і класів, у певний період їм властива спільність мислення. Хоча така масова
свідомість носить короткочасний характер, вона створює реальні умови для
об’єднання і розвитку суспільства. Звільнення від імперського ярма, боротьба за незалежність – такі ідеї сприяють перетворенню кожного мешканця
країни на носія масової свідомості [16, с. 256].
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Один з постулатів теорії управління наголошує, що еволюції у людській свідомості досягти значно простіше, ніж здійснити у суспільстві революційні перетворення. Природно, що головними засобами досягнення
мети при цьому є засоби масової інформації і системи передавання даних.
Технічні досягнення ХХ і ХХІ ст. створили нові могутні засоби масової
комунікації – кіно, радіо, телебачення, Інтернет і підняли на новий якісний
рівень традиційні – газети і журнали. Правлячі кола провідних країн світу
отримали високоефективний інструмент збереження соціальної стабільності в суспільстві, який значно перевищує за своїми можливостями дискредитовані насильницькі методи. Цікавим у цьому плані є висловлювання
президента США Р. Ніксона: набагато вигідніше вкласти долар у засоби
масової інформації і пропаганду, ніж десять доларів у створення нових видів озброєння [15, с. 63].
У політичному аспекті слід зважати не лише на розмови і суперечки
в парламенті, але й на розмови і суперечки приватні, що у сукупності складаються у громадську думку, яка зрештою становить більш-менш пов’язану
сукупність роздумів та відповідей суспільства на певні запити сучасності.
Можна сказати, що вона є своєрідною статистичною системою, керованою
як логікою, так і почуттями, які поділяє значна кількість людей. Для того,
щоб ця статистична система існувала, потрібно, з одного боку, щоб кожна
людина усвідомлювала подібність власних суджень до суджень інших.
З другого боку, необхідно, щоб ці судження належали до одного й того
самого предмета, про який усі мають уявлення. Якщо ж цей предмет усім
не відомий, він не проявляється як суспільно значущий і не зможе стати
об’єктом громадської думки.
Як зауважує С. Чукут, громадська думка є певною сукупністю думок
індивідів щодо спільної проблеми, які віддзеркалюють інтереси якоїсь групи людей. Інакше кажучи, громадська думка репрезентує своєрідний консенсус. Сам цей консенсус бере початок з установок людей, що збігаються
між собою відносно певної конкретної проблеми [17, с. 28].
Слід зазначити, що ніколи громадська думка не мала такої сили та впливу, як тепер. Численні факти доводять, що в демократичних країнах думка
громадськості з тих чи інших питань істотно впливає на державну політику,
законодавчі процеси, поведінку політичних партій, динаміку виборчих кампаній, ухвалення рішень суб’єктами економічної діяльності, навіть на пла20
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нування та проведення різноманітних культурних заходів. Разом з тим слід
мати на увазі, що громадська думка надзвичайно тонкий інструмент, який
потребує обережного ставлення. Австро-американський фахівець у галузі
зв’язків із громадськістю і пропаганди Е. Бернайз під громадською думкою
розумів «...поняття, що описує ледь вловиму, рухливу та нестійку сукупність індивідуальних суджень» [17, с. 29].
Отже, враховуючи важливість громадської думки у сучасному світі
і бурхливий розвиток інформаційних технологій, які суттєво розширюють
поле для роботи уряду з громадськістю, важливим компонентом інформаційного забезпечення реформ і подолання відчуження в українському суспільстві може стати створення системи інформаційного обміну і механізму
взаємодії влади і суспільства. У зазначеній царині вже доволі добре опрацьований провідними державами світу механізм упровадження електронного урядування. Для України, як і для більшості пострадянських країн, так
званий Е-уряд – це якісно новий напрям діяльності влади.
Тим не менш, одна з головних сучасних українських реформ – процес
децентралізації – в Україні відбувається в умовах впровадження електронного врядування, що безпосередньо сприяє більшій ефективності та результативності їх обох. Особливо слід відзначити таку важливу складову електронного урядування як надання електронних послуг. Так, від червня 2015 р.
в Україні діє окремий портал із надання державних послуг iGov.org.ua.,
створений групою ІТ-волонтерів, які об’єдналися в ICT Competence Center.
Наразі доступними для громадян є 36 послуг, ще 55 обіцяють додати найближчим часом, а 396 перебувають у процесі розробки. Серед найбільш
запитаних громадянами послуг – оформлення довідки про відсутність судимості та реєстрація місця проживання.
Водночас відбувається інтенсивне поширення надання електронних
послуг місцевими органами влади і органами місцевого самоврядування.
Так, Київська міська державна адміністрація здійснила запуск низки електронних послуг: оформлення субсидій, реєстрація місця проживання, зняття
з реєстрації місця проживання, отримання довідки про участь у приватизації житлового фонду та довідки про облік громадян, яким необхідна підтримка держави щодо поліпшення житлових умов, послуга реєстрації автомобілів із пробігом. У Львові запустили пілотний проект із використання
банківських карт для ідентифікації особи BankID, а в деяких містах України
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вже діють електронні системи повідомлень про комунальні проблеми. Усі
ці зміни не лише істотно спрощують комунікацію громадян із державними
установами і відповідно полегшують їм життя. Громадяни відчувають реальні зміни у своєму повсякденному житті, що стає запорукою формування
у суспільній свідомості розуміння сутності перетворень, які мають на меті
не чергові спроби використання адміністративного ресурсу у політичних
цілях, а виключно користь для держави і громадян.
Ще одним ефективним засобом подолання відчуження між владою
і суспільством може стати електронний парламент, що є необхідною складовою так званої електронної демократії. Сутність електронної демократії
полягає в сприянні залученню всіх доступних інструментів, у тому числі
нових засобів масової інформації і мобільних технологій, для забезпечення
громадян поліпшеним доступом до роботи парламенту та участі їх у політичному діалозі.
До цих інструментів належать: використання електронної пошти;
е-звернення, форуми, соціальні мережі, е-консультації, е-петиції, впровадження відповідних стандартів для надання доступу до інформації людям
з обмеженими можливостями, багатомовність. Слід відзначити, що в Україні більшість цих інструментів використовується. Серед останніх нововведень – електронні петиції. Проте через низьку обізнаність громадяни не активно використовують цей впливовий інструмент електронної демократії.
Він потребує свого доопрацювання і з боку українських парламентарів [18].
Цей новітній механізм комунікації в Україні запрацював з липня 2015 р.,
коли Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про звернення громадян», і громадяни отримали можливість прямої комунікації з Президентом України, Верховною Радою, Кабінетом Міністрів, органами місцевого
самоврядування. Успіхи України у запровадженні петиції як інструменту
електронної демократії вже визнані і на міжнародному рівні. За оцінкою
ООН, українці піднялися на 45 позицій за розвитком електронної участі
громадян за останні два роки та увійшли до топ-35 країн світу за цим показником. В експертному середовищі, зауважує С. Закірова, систему електронних петицій в Україні від самого початку умовно поділили на два рівні:
звернення до вищих органів державної влади та органів місцевої влади
і самоврядування, що має сенс не тільки для аналізу змісту самих петицій,
а й для розгляду реакції влади на звернення громадян, ефективності само22
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го інструменту електронних петицій. За майже три роки, що працює цей
механізм взаємодії громадськості та владних інституцій, відбулася певна
систематизація функціонування електронних петицій, виявилися окремі
недоліки і переваги самого інструментарію електронної комунікації.
Український досвід у цьому питанні став підтвердженням світової
практики, яка свідчить, що найбільш ефективними виступають петиції,
спрямовані не загальнодержавним, а місцевим органам влади. За даними експертів, які проводять постійний моніторинг та аналіз електронних
петицій українських громадян, близько чверті відповідей вказували на те,
що петиції були підтримані місцевою владою та призвели принаймні
до якихось дій, спрямованих на вирішення порушених проблем. Однак
є і ще більш позитивні результати такої роботи. Зокрема, найбільш відкритою до петицій вважають київську владу, яка, за повідомленнями експертів,
підтримує близько 70 % петицій [19].
Суттєво підвищити рівень взаємодії суспільства і влади дають змогу
так звані імперативні петиції, які мають обов’язковий характер для органів
влади. Така процедура існує, наприклад, у Фінляндії, де петиції, які зібрали
50 тис. підписів, автоматично стають законопроектами, і парламент країни
зобов’язаний їх розглядати у пріоритетному порядку. Регламентом законодавчого органу Латвії передбачено, що будь-яка петиція, яка отримала
підтримку 10 тис. громадян, обов’язково має бути включена до порядку
денного засідання Сейму [19].
Поряд із цим інформатизація державного управління як комплексне завдання має передбачати побудову на єдиній методологічній і програмній
основі загальнодержавної інформаційно-аналітичної системи «Адміністративна система України», основним завданням якої має стати моніторинг
результативності та ефективності управлінської діяльності органів виконавчої влади, створення та підтримка банку даних про ці органи, доступ
до міжнародних інформаційних мереж, насамперед Internet, тощо. Утворення
такої системи потребує сучасного технічного, технологічного, програмного
та фінансового забезпечення, а також нових комунікаційних ліній. Це також
потребує відповідної підготовки персоналу державного управління до роботи в умовах глобальної інформатизації [20]. Проте, незважаючи на вірогідні
чималі матеріальні затрати, створення зазначеної інформаційно-аналітичної
системи сприятиме покращенню зв’язків держави з громадськістю.
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Ідея ширшого залучення громадян до процесу прийняття рішень стала
однією з основних тенденцій розвитку політичних систем у всьому світі.
Вона реалізується як у загальнонаціональному масштабі (від створення громадянських асамблей для удосконалення виборчої системи у Британській
Колумбії та Онтаріо до підготовки народного тексту Конституції в Ірландії), так і на місцевому рівні (наприклад, запровадження бюджету участі).
Крім того, цю ідею підтримують різні політичні актори: органи публічної
влади, політики, організації. Незважаючи на розмаїття форм участі громадян, які з’явилися протягом останніх десятиліть, найпопулярнішими залишаються громадські слухання. Оскільки вони відкриті для всіх учасників,
то найчастіше добровільно взяти участь у них зголошуються саме ті громадяни, які найбільше зацікавлені у питаннях, що винесені на обговорення.
При цьому більшість дискусій проводяться офіційними особами чи запрошеними гостями; лише кілька учасників отримують слово в ході обговорення,
а більшості присутніх відведена роль слухачів. Через це рішення, прийняті
за результатами громадських слухань, зазвичай мають консультативний
характер і не дають громадянам ефективних інструментів впливу на діяльність органів публічної влади [21, с. 264]. З цього приводу видається цілком
слушним висунути рекомендацію щодо вироблення дієвого механізму практичної реалізації результатів громадських слухань у вигляді депутатських
запитів до органів державної влади або навіть конкретних законодавчих ініціатив від уповноважених політичних суб’єктів.
Наступне важливе завдання у справі підтримки реформ і подолання відчуження в українському суспільстві полягає у збереженні конструктивного
ентузіазму патріотично налаштованих та соціально активних громадян, які
свого часу фактично врятували країну від повного колапсу, організувавши
потужний волонтерський і добровольчий рухи, зумівши подолати традиційні патерналістські настанови, брак почуття самодостатності та комплекс
«маленької людини» (від якої, мовляв, нічого не залежить). Уже сьогодні
цей ентузіазм і запал активістів вичерпується, зіштовхуючись із відсутністю
підтримки з боку офіційних структур та нагальними потребами власного
виживання за умов різкого погіршання життєвого рівня. Чим довше тривають зволікання з кардинальними реформами, тим частіше озвучуються
тези про повну безперспективність спроб еволюційно реформувати наявну
державно-політичну систему, вдосконаливши її або суттєво оновивши [22].
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Особливо загрозливим це розчарування виглядає у зв’язку з тим,
що кількість тих, хто особисто долучається і долучався до зазначених ініціатив, навіть на піку суспільного напруження залишалася невеликою і не
дуже відрізнялася від середніх показників. Зокрема, на запитання: «Чи
займалися ви волонтерською діяльністю (безоплатною роботою задля суспільних потреб) протягом року?» відповідь «Так» у грудні 2012 р. дали
10,2 %, у листопаді 2015–13 %, у грудні 2016–14 %, і у грудні 2017 р. – тільки 12,3 % опитаних [23].
Навіть найменша участь громадян у вирішенні дріб’язкових питань,
що не можуть впливати на місцеву чи, тим більше, на загальнонаціональну
політику, дає можливість громадянам ознайомитися з політичними реаліями та не піддаватися на заклики популістських партій. Відсутність
у громадян знання про реальну ситуацію справ спонукає до пошуку легких
рішень, які пропонують їм популісти, не замислюючись про ресурси для
реалізації щедрих передвиборчих обіцянок. Механізми участі, у тому числі
й бюджет участі, є своєрідною школою громадянської освіти, що дає змогу
індивідам дізнатися про реальний стан справ, особливості законодавчого
регулювання та інтереси інших соціальних груп [21, с. 266].
Громадянські активісти, волонтери і добровольці, котрі врятували країну
від розпаду й окупації у критично важливий період весни‒літа 2014 р., набувають якості нової і потужної суспільної сили, здатної вирішальним чином
зламати перебіг подій та змусити очільників держави таки розпочати процес
реформ. Активісти діють переважно через мережеві структури й горизонтальну комунікацію, тому гіпотетичні спроби застосувати до них репресивні
заходи призведуть до зворотного ефекту. Громадське середовище поступово
зміцнює власні позиції, нарощує впевненість у власних силах і тиск на корумповані державні структури та інституції. Досвід еволюційного накопичення
«маленьких перемог» у боротьбі з системою може призвести до «якісного
стрибка» в реалізації амбітних завдань загальнодержавної ваги [22].
Саме тому ще одним із найперспективніших векторів розгортання і поглиблення інформаційного забезпечення реформ як фактора подолання взаємовідчуження в українському суспільстві, на наше переконання, має стати
системна робота у царині соціальних мереж як альтернативного джерела
інформації й особливого комунікативного простору для найбільш соціально
активних громадян.
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Окрему увагу у цьому напрямі роботи потрібно звернути на налагодження співпраці з так званими лідерами думок мережевого громадянського суспільства, насамперед на тимчасово непідконтрольних українській
владі окупованих територіях ОРДЛО, в анексованому Криму. Мова йде
передусім про співпрацю з лояльними до Україні або принаймні відверто
не проросійськими «лідерами думок» як завдання-мінімум та створення такого суспільно-політичного дискурсу у мережевому середовищі, що сприяв би зростанню проукраїнських поглядів та орієнтацій у найближчому
майбутньому, як завдання-максимум. Реалізація названої стратегії матиме
на меті забезпечення ще одного завдання – донесення об’єктивної інформації про життя пересічних українців на територіях, які контролюються
центральною владою, на рівні так званої народної дипломатії, з «перших
рук». Адже інформація, яка надходить індивіду з неофіційних джерел,
зазвичай сприймається з більшою довірою, аніж офіційні дані та новини.
Отже, «лідери думок» мережевого громадянського суспільства на тимчасово окупованих і анексованих територіях України мають стати одними
з найбільш дієвих «агентів впливу», які поступово зможуть змінювати громадську думку та суспільні настрої, доносячи об’єктивну інформацію про
життя нашої країни передусім до найактивніших користувачів соціальних
мереж – молоді та людей середнього віку, які, у свою чергу, впливатимуть
на власне оточення, на людей більш зрілого віку [24, с. 248].
Разом з тим досягнення ефективності впровадження і реалізації цього
різновиду інформаційного забезпечення потребує постійного фахового
супроводу, який доцільно засновувати на використанні елементів методики
інформаційно-психологічних впливів, що передбачає отримання визначеною цільовою аудиторією інформації, яка змінює її поведінку. Слід не лише
використовувати певні інформаційні повідомлення, а й відстежувати реакцію аудиторії. Зокрема, наявність і зміст коментарів, що не лише допомагатиме визначити дієвість самого повідомлення, а й певною мірою відобразити сприйняття громадянами тих чи інших реформ і оцінки державної
політики у цілому.
Фаховий супровід необхідний також з огляду на існуючу загрозу використання соціальних мереж різного роду деструктивними силами. Так, для
поширення певної інформації у коментарях може бути використаний підхід
моделювання справжнього спілкування групи осіб. Для цього створюється
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два або більше акаунтів та ініціюється спілкування між ними з використанням інформації, яку необхідно поширити. Така технологія поширення
інформації має характер цілеспрямованого впливу на визначену цільову
аудиторію шляхом нав’язування думок інших співрозмовників. Ефект впливу досягається за рахунок нібито підслуховування розмови сторонніх осіб.
Ступінь довіри читача до такої інформації збільшується [25, с. 277–280].
Отже, ефективність використання соціальних мереж як засобу інформаційного забезпечення реформ не закінчується створенням і поширенням
певного контенту, але потребує постійного моніторингу реакції аудиторії
на інформацію, відповідного її коригування, а також відстеження і нейтралізації деструктивних повідомлень і акаунтів.
Слід зауважити на тому, що держава вже робить важливі кроки на шляху інформаційного забезпечення реформ і подолання взаємовідчуження
в українському суспільстві. Зокрема, 26 липня 2018 р. Кабінет Міністрів України схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької
та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики України. Це перший комплексний документ, який визначає інформаційну політику щодо цього непростого питання – реалізації інформаційних
прав і свобод людини і громадянина, підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Мета Стратегії: впровадження ефективного механізму для забезпечення доступу громадян України, які проживають на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, а також прилеглих
до них територіях, до загальноукраїнського інформаційного простору. Завдання Стратегії: протидія використанню РФ інформаційних технологій
проти України; зміцнення почуття спільності між громадянами України,
які проживають на тимчасово окупованих і прилеглих до них територіях,
та громадянами інших регіонів України; створення умов для отримання
об’єктивної, оперативної і достовірної інформації на тимчасово окупованих територіях.
Інформаційна стратегія визначається на трьох рівнях: територія, що підконтрольна уряду України; територія, прилегла до тимчасово окупованих
територій, і тимчасово окупована територія Донецької та Луганської областей.
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У результаті реалізації Стратегії передбачається створити єдину систему координування та реалізації державної політики з інформаційної
реінтеграції Донецької та Луганської областей; сформувати у громадян
України розуміння належності до українського політичного, економічного
та культурного простору. Також планується створення спеціальної системи
«виробництва і поширення спеціалізованого контенту» для громадян, які
проживають на непідконтрольних територіях. Крім того, проведення системної роботи з внутрішньо переміщеними особами визначається важливим каналом комунікації з непідконтрольними територіями.
На нашу думку, слід підкреслити ще один надзвичайно позитивний
аспект Стратегії інформаційної реінтеграції Донецької та Луганської областей, підготовленої Міністерством інформаційної політики України. Проведений нами аналіз свідчить, що її розробники врахували рекомендації вітчизняних вчених. Зокрема, у монографії «Інформаційні чинники системи
інтеграторів Донбасу і Криму в загальноукраїнській єдності», підготовленій
колективом науковців Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського під керівництвом доктора історичних наук, професора В. Горового
у 2016 р., було висунуто й обґрунтовано ідею створення у рамках Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України спеціалізованого підрозділу. За рекомендацією авторів
монографії серед завдань підрозділу передбачалися постійний моніторинг
стану інформаційного середовища, організація та здійснення інформаційної комунікації з метою вироблення спеціального медіа-продукту, спрямованого на населення окупованих територій; вироблення в інформаційному
середовищі адекватного контенту, який відповідатиме соціально-політичним та емоційно-психологічним особливостям окремих груп населення
тимчасово окупованих територій; активізація впливу українських інформаційних комунікацій через соціальні мережі та пабліки із залученням
громадських активістів і креативного потенціалу громадян, у тому числі
за допомогою методик краудсорсингу, та максимальне сприяння посиленню
особистих контактів між населенням окупованих територій і «великої України», що стане додатковим засобом комунікації та отриманням доступу
до українського інформаційного простору [26, с. 52–53].
Про значний потенціал запропонованої вченими Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського форми інформаційного забезпечення
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реформ і подолання відчуження в українському суспільстві свідчать дані
дослідження, проведеного компанією GfK Ukraine з 4 по 20 червня 2018 р.
За результатами опитування, дві третини населення загалом (66 %) та половина мешканців Донбасу (55 %) мають особисті зв’язки (як родичі, друзі,
колеги, сусіди та інші знайомі) з людьми із Західної України. Третина
українців поза межами Донбасу (35 %) мають особисті зв’язки з кимось,
хто живе на територіях Донецької та Луганської областей, підконтрольних
українській владі. Що до особистих зв’язків з людьми, які нині живуть
на непідконтрольних територіях, то 65 % мешканців підконтрольних територій Донбасу (порівняно з 26 % серед населення України загалом) мають
серед них родичів, друзів або знайомих.
Крім того, третина населення загалом (36 %) та більше половини жителів Донбасу (58 %) мають переселенців серед родичів, друзів або знайомих [9].
Тобто українські громадяни лише за фактом наявних особистих зв’язків
вже є потенційними активними учасниками інформаційної політики української держави. При цьому правильно організоване інформаційне забезпечення реформ стає ключовим чинником успіху, оскільки якісно провести
реформування можна лише за наявності певної соціальної бази, представленої значною частиною громадян країни, а громадяни, щоб визначитися,
мають спочатку зрозуміти сенс пропонованих перетворень, бачити не лише
кінцевий результат, а й необхідні проміжні етапи і кроки реформування.
Натомість слід зауважити, що інформаційне забезпечення реформ
є комплексною проблемою, яка не вичерпується лише формуванням відповідної громадянської підтримки, а передбачає створення відповідних науково-аналітичних центрів і спеціалізованих підрозділів.
Передусім варто відзначити, що ефективність управлінської діяльності
будь-якого органу державної влади залежить від рівня його комунікативності та інформаційного забезпечення. У зв’язку з цим для оптимізації розв’язання проблемних ситуацій, які виникають під час управлінської діяльності, керівникові потрібно володіти значним обсягом інформації про стан
справ у країні та світі. Тому ще в 1998 р. з метою координації діяльності різних органів та гілок влади в Україні була прийнята «Національна програма
інформатизації», котра включала чітку постановку завдань щодо реалізації
концепції створення сучасної інформаційної інфраструктури України.
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В Україні з метою підвищення ефективності роботи владних структур було розпочато створення універсальної інформаційної системи безперервного отримання, аналізу й поширення інформації стосовно політичного, економічного та соціального життя держави. Остання отримала
назву служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади (СІАЗ).
Як ми вже неодноразова зауважували, саме інформаційне забезпечення
всіх рівнів державного управління визначає сприйняття громадськістю тих
чи інших дій влади, рівень координації діяльності центральних і місцевих
її органів та адекватність рішень, які приймаються. Досвід провідних країн
світу свідчить, що серед відомчих установ, котрі б змогли взяти на себе
відповідальність за створення підрозділів СІАЗ, є великі бібліотеки та науково-технічні й інформаційні центри, в яких акумулюються документи стосовно всіх сфер діяльності держави. Такі установи мають перетворитися
на центри інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади всіх рівнів [27, с. 67].
Провідні українські вчені зрозуміли необхідність створення такої системи ще на початку розбудови української державності. Зокрема, питання
про створення інформаційно-аналітичної інституції було вперше порушено
в період заснування Національної бібліотеки Української Держави у 1918 р.
Академік В. Вернадський висунув пропозицію створити при Національній
бібліотеці відділ для Державного Сейму Української Держави, який би акумулював документи політичного змісту, закони, видання з питань парламентаризму і т. ін. Тимчасовий комітет із заснування Національної бібліотеки
Української Держави погодився з пропозицією і постановив утворити такий
відділ при Національній бібліотеці. Проте повалення невдовзі Гетьманату
П. Скоропадського завадило реалізувати пропозицію українського вченого.
У 1992 р. завдяки ініціативі директора ЦНБ ім. В. І. Вернадського (нині – Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського) академіка О. Онищенка, підтриманій Президією Академії наук України, ідея
В. Вернадського про створення у складі національної бібліотеки спеціального підрозділу для забезпечення інформаційної підтримки діяльності
законодавчого органу держави була реалізована. За наказом директора ЦНБ
ім. В. І. Вернадського № 201-к від 29 жовтня 1992 р. новостворений відділ
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної законодавчої,
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виконавчої та судової влади інформаційно-аналітичного центру очолив
на той час кандидат філософських наук, нині – доктор історичних наук, професор В. Горовий [28].
Робота СІАЗ здійснюється шляхом добору та аналізу необхідної інформації з подальшою її презентацією як для владних структур, так і для широкого загалу. На основі періодичних видань СІАЗ готує анотовані матеріали,
орієнтовані на представників влади, огляди ЗМІ, аналітику, що відображає
актуальні події в житті України. Такі матеріали публікуються в інформаційно-аналітичному журналі «Україна: події, факти, коментарі», вихід якого
започатковано у 2001 р. Водночас з метою надання інформаційної допомоги органам державної влади підрозділ на замовлення готує аналітичні
матеріали щодо важливих питань економічного й політичного розвитку
за кордоном, проводить порівняльний аналіз законодавчих актів різних
країн [29].
Важливе значення має підготовка працівниками СІАЗ аналітичних
матеріалів стосовно демократичних перетворень в українському суспільстві, його політичної структуризації, формування виборчих механізмів
тощо. Також СІАЗ активно займається аналізом та висвітленням економічної проблематики, узагальнюючи погляди експертів із питань функціонування енергетичної галузі, банківської системи, розв’язання важливих
економічних проблем, розвитку міжнародного економічного співробітництва. Значним досягнення служби є активна розробка і використання
електронних інформаційних технологій. Втілення в життя цього задуму
здійснено шляхом підготовки електронних періодичних видань із подальшим розміщенням їх на сайтах органів державної влади і СІАЗ. Все це зрештою дозволило прискорити опрацювання значних обсягів інформації,
розширити географію використання джерел інформації, прискорити доставку замовникам інформаційно-аналітичної продукції. Завдяки високому
професіоналізму служба постійно долучається до вирішення масштабних
інформаційних завдань загальнодержавного значення та аналізу урядових
програм, а також самостійно виконує планові науково-дослідні теми [30].
Особливо важливою діяльність СІАЗ у сфері ефективної комунікації
влади і суспільства вбачається у контексті інформаційного забезпечення
реформ, оскільки події у сучасному світі переконливо свідчать, що політика
здійснюється насамперед в інформаційному просторі. Відома теза «хто
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володіє інформацією, той володіє світом» сьогодні набуває найважливішого
значення – інформація стає не тільки технологічною основою комунікації,
а й субстратом суспільних відносин, у тому числі й у політиці.
Відзначаючи новітні тенденції у розвитку політичної комунікації, слід
звернути увагу на наступні тренди. По-перше, у ХХІ ст. намітилося формування прямої залежності ступеня розвитку громадянського суспільства
від щільності та відкритості соціальної комунікації: її щільність породжує
можливість колективної дії, і чим щільніше інформаційне спілкування між
його учасниками, тим їхні дії ефективніші, тим ефективніше громадське
управління політичними проце сами. По-друге, політичній комунікації
стала належати специфічна роль у забезпеченні поширення, передачі політичної інформації як між елементами політичної системи, так і між політичною системою та навколишнім середовищем. Комунікативну функцію
здійснюють партії, групи інтересів, засоби масової інформації. Нерозвиненість політичної комунікації є однією з причин низького ступеня адаптації політичної системи, веде до втрати підтримки і нестабільності [31,
с. 16].
З огляду на вищезазначене, базовим завданням політики держави і важливим фактором поступального розвитку країни є інформаційне забезпечення реформ і припинення процесу взаємовідчуження в українському
суспільстві. Деякі політичні сили, які орієнтуються на власні амбіції,
сприяють формуванню в свідомості суспільства відчуття помилковості
курсу, обраного країною. Але, з іншого боку, подібні віддзеркалені цінності
«багатовекторності», соціальної справедливості радянських часів, «втраченої величі», патерналістські настрої доволі довго й активно насаджувалися
в Україні. Під час українських Майданів це інформаційне відчуження посилилось і відобразилось у нових значеннях – розділення на «помаранчеві»
і «синьо-білі», «вата», «колоради», «укроп», – які активно використовували
і використовують навіть лідери окремих фракцій Державної думи Росії
та Верховної Ради України.
Унаслідок цих процесів сформувалася стала тенденція об’єднання громадян у політичну, соціальну або регіональну групу не за принципом наявності певних об’єднавчих ознак, а в першу чергу за негативним принципом,
що характеризується відсутністю єдиних рис із певним противником або
представником іншої соціальної групи, регіону тощо. Це сприяє не лише
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створенню, а й подальшому закріпленню у свідомості громадян межі між
різними групами громадян України.
Як ми вже підкреслювали, чимала кількість українських політиків реалізують публічну політику, базуючись саме на емоціях електорату. Як вказують С. Марова і О. Кравченко, в окремих випадках йдеться про популяризацію полярного і навіть відкрито конфронтаційного мислення: «так – ні»,
«хороший – поганий», «хто не з нами, той проти нас» та емоцій найнижчого
рівня – на кшталт тих, які використовуються у виступах ворожих лідерів,
зокрема лідерів сепаратистів та кремлівських ідеологів на кшталт Кисельова чи Соловйова [32, с. 252–254].
У цьому розумінні варто не лише проводити системну інформаційну
політику, спрямовану на популяризацію єдності на базі позитивних цінностей. З огляду на значний відсоток населення України, яке сумує за радянським минулим і відповідно не відчуває позитивних зрушень у сьогоденні,
слід суттєво розширити інформаційну підтримку реформ, що проводяться
в Україні. Організовувати з урахуванням історичного досвіду і сучасних
технічних можливостей відкрите спілкування влади з населенням.
Причому все це треба робити невідкладно. Оскільки у теорії, до речі,
досить переконливо підтвердженій міжнародною практикою, від переходу
до вільної економіки в перспективі виграють усі, проте запас терпіння українців досить обмежений. За даними торішнього опитування, проведеного
Інститутом соціології НАН України, лише 6 % респондентів готові терпіти
труднощі перехідного періоду скільки потрібно, 33 % теж готові, але недовго. Тим часом 21 % не хочуть терпіти взагалі, бо вже зараз перебувають
у нестерпному становищі, а 29 % – тому, що не вірять в успіх реформ.
Як справедливо зауважує М. Віхров, ідеться не про вередливість народу, а про цілком раціональний розрахунок. Терпіти труднощі без віри
в успіх – абсурдно, навіть за наявності можливостей. Ну а ті, хто перебуває у вразливому становищі, не можуть терпіти, бо немає достатнього
запасу економічної міцності. Це суперечить уявленням про революційний
потенціал тих, кому немає чого втрачати, окрім своїх ланцюгів, зате цілком
відповідає дійсності. Будь-які ґрунтовні економічні зміни збільшують персональні ризики, і саме для незаможних ставки є найвищими. Якщо середній клас має запас економічної міцності, то неімущі ризикують опинитися
в умовах екстремальної бідності [11].
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Крім того, справа не лише у ставленні до реформ як таких, а в першу
чергу у недовірі до тих, хто реформи оголошує і намагається їх упроваджувати. Ця недовіра на сьогодні має два тісно пов’язані між собою виміри.
Перший – більшість тих, хто оголошує чергові реформи і намагається
їх впроваджувати, вже протягом багатьох останніх років перебувають
у політиці і неодноразово мали змогу ці реформи ініціювати. Другий – країна і народ вже більше чверті століття живуть в очікуванні позитивних змін,
і це очікування стає вже нестерпним, з огляду на успіхи сусідів, які мали
значно гірші стартові умови.
Цим пояснюється суттєва еволюція настроїв суспільства, яка потребуватиме значних зусиль з боку влади і, в першу чергу, реальних позитивних
зрушень у реальному житті громадян. Згідно з даними моніторингу Інституту соціології НАН України, на зорі незалежності українці були більшими
прибічниками економічного лібералізму, ніж сьогодні. Приміром, у 1992 р.
прихильниками приватизації великих підприємств були 25 % громадян,
а противниками – близько 32 %. Через 10 років, у 2002 р., співвідношення
становило 18 % і 55 %, а в 2016-му – 14 % і 62 % (при цьому кількість тих, хто
не мав чіткої думки, знизилася з 42 % до 24 %). Кількість прибічників приватизації малих підприємств зменшилася з 56 % (1992 р.) до 32,2 % (2016 р.),
а кількість противників відповідно зросла більш ніж удвічі: з 14 % до 37 %.
Звичайно, тут свою роль відіграв крах ілюзій та очікувань епохи перебудови.
Проте очевидно, що негативне ставлення до реформ спровокували також дії
українських урядів. Для справедливості слід зазначити, що жоден з урядів
держави шокових реформ не планував, проте через корупцію та управлінську
неспроможність результат нерідко виявлявся саме таким [11].
Проте, як ми вже зазначали вище, неприйняття реформ українцями здебільшого має неідеологічне підґрунтя. Головним чинником є втомленість
від необхідності постійної боротьби за гідне життя, до якого час від часу
ще додаються різноманітні реформи, що супроводжуються черговим гаслом «затягнути паски». Простіше кажучи, зауважує М. Віхров, бідні повірять у лібералізм лише тоді, коли побачать і відчують його плоди, а доти
реформаторам доведеться долати їхній скепсис та невдоволення [11].
Ось у цьому і полягає значення інформаційного забезпечення реформ,
оскільки без щоденного, масованого, позитивного контенту в усіх можливих і доступних широкому загалу засобах масової інформації переломити
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негативний настрій громадян і відповідно подолати взаємовідчуження
в українському суспільстві буде дуже складно.
Звісно, більшість реформ розпочаті запізно і проводяться у не найкращих внутрішньо і зовнішньополітичних умовах, але і науковці, і політики,
і громадські активісти визнають, що подальше зволікання може призвести
лише до одного – загальнонаціональної катастрофи і можливої втрати держави. Тобто, іншого шляху ані у країни, ані у суспільства немає. Також цілком зрозуміло, що очікувати швидких позитивних змін, які відчує більшість
населення, також не варто. Проте цілком реально розгорнути широку роботу з інформаційної підтримки реформ, яка допоможе поступово змінити
ставлення громадян і реалізувати у суспільній свідомості згадувану нами
«теорему Томаса»: «якщо ситуація мислиться як реальна, вона є реальною
за своїми соціальними наслідками».
Щодо конкретного наповнення інформаційного забезпечення реформ
як фактора подолання взаємовідчуження в українському суспільстві,
на нашу думку, доцільно розробити і втілити у життя систему зворотного
зв’язку між громадянами і відповідними державними органами у кожній
сфері, що реформується.
Наприклад, Є. Кривенко та О. Ситенко наголошують, що встановлення
дієвого зв’язку між керівними органами держави, установами охорони
здоров’я і населенням, розробка ефективної комунікаційної стратегії допоможе істотно підвищити ступінь поінформованості людей щодо проведених реформ і тим самим різко знизити рівень негативної реакції і кількість
непередбачених та, відповідно, слабо контрольованих і неконтрольованих
ситуацій у сфері удосконалення охорони здоров’я [33].
Необхідність і користь зворотного зв’язку полягає у можливості системи оперативно реагувати на настрої громадян, відстежувати зміни громадської думки і відповідно коригувати наповненість інформаційного
простору з метою найбільш ефективного інформування населення щодо
значущих для конкретної цільової аудиторії питань.
На сучасному етапі в суспільстві існує ряд усталених думок, що перешкоджають успішній реалізації реформ. Серед найпоширеніших спеціалісти
виокремлюють наступні: усі перетворення, що проводяться державою,
не несуть позитивних змін, а спрямовані лише на те, щоб знизити і без
того невисокий рівень життя населення; судова система неспроможна
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реформуватися, оскільки на посади у новостворених судах приходять
корумповані судді; децентралізація на практиці призводить лише до закриття шкіл і дитячих садків у невеликих селах і подальшого вимирання
українського села; реформа сфери житлово-комунального господарства
спрямована виключно на зростання вартості послуг і самоусунення держави від відповідальності за їхній об’єм і якість; державні медичні установи надають послуги дуже низької якості тощо.
З урахуванням зазначеного важливим елементом інформаційного забезпечення реформ є спростування цих стереотипів, оскільки подібні думки,
поширені серед значної кількості населення, перешкоджають реалізації
реформ у країні та поглиблюють взаємовідчуження в українському суспільстві.
За справедливим зауваженням О. Сосніна, це повертатиме нас до збереження традиційних цінностей, розвитку патріотизму, що інтегрує креативний потенціал громадян на досягнення суспільного консенсусу. Крім досягнення відповідного науково-технічного рівня, потрібна постійна і відверта
публічна дискусія фахівців із поверненням до витоків самої проблеми щодо
гуманістичних методів управління суспільством та інформаційно-комунікаційною сферою. Особливо прискіпливо ми маємо розглянути проблему
в контексті вирішення завдань розбудови в Україні мережевого інформаційно-комунікаційного середовища в умовах, коли проти нас розгорнута
повномасштабна інформаційна і військова агресія [2, с. 174].
Ключовими напрямами роботи в цих умовах має стати поширення
інформації про реальні успіхи і досягнення у сфері реалізації реформ. Активне пропагування позитивного досвіду у сфері децентралізації провідних об’єднаних територіальних громад. Висвітлення якісних змін у житті
мешканців успішних об’єднань співвласників багатоквартирних будинків.
Широке висвітлення у засобах масової інформації успішних прикладів реалізації приватної ініціативи у різних видах малого і середнього підприємництва, репортажі з провідних промислових і аграрних підприємств, повідомлення про успіхи українських вчених, перемоги талановитих студентів
і учнів на світових змаганнях тощо. Створення позитивного іміджу країни
не лише за кордоном, а й серед співгромадян має стати одним з основних
напрямів діяльності ЗМІ. Звичайно, ми не закликаємо відроджувати радянські пропагандистські підходи, але перетворення інформаційного простору
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у постійне діюче джерело негативного контенту, переповненого протистоянням політичних сил, особистих амбіцій можновладців, образами наскрізь
корумпованого чиновництва і безкарними «мажорами» на тлі потоку повідомлень про подальше зубожіння українського населення, поганий рівень
освіти та зростання еміграції, аж ніяк не сприяє ані проведенню реформ,
ані подоланню взаємовідчуження в суспільстві.
Не менш важливе значення для формування позитивного клімату в країни має впровадження на постійній основі відкритого спілкування керівників держави із журналістами, представниками громадських організацій
і суспільством у форматі інтерв’ю, прес-конференцій, публічних виступів
тощо. З метою збереження і підтримки конструктивного ентузіазму патріотично налаштованих і соціально активних громадян слід приділяти активну
увагу пропагуванню заходів, які проводять різноманітні волонтерські організації, а також поширювати інформацію про приклади приватної ініціативи громадян України щодо вирішення соціальних проблем, підтримки
українського війська, благодійні вчинки тощо.
Враховуючи важливість громадської думки у сучасному світі і бурхливий розвиток інформаційних технологій, потрібно продовжити роботу
з впровадження е-уряду із перспективою подальшого розширення спектра
інформаційних і практичних адміністративних послуг. Не менш актуальним у цьому напрямі є впровадження електронного парламенту як складової електронної демократії, що здатна забезпечити громадян поліпшеним
доступом до роботи парламенту та розширити їхню участь у політичному
діалозі. Важливим кроком у зміцненні взаємозв’язку і взаємної відповідальності влади і суспільства може стати надання е-петиціям, за прикладом
деяких західноєвропейських країн, імперативного характеру.
Одним із найперспективніших векторів розгортання інформаційного
забезпечення реформ серед молоді і найбільш активної частини суспільства
має стати системна робота у царині соціальних мереж як альтернативного
джерела інформації й особливого комунікативного простору, що забезпечує
швидкий зворотний зв’язок і може бути засобом мобілізації суспільства
на вирішення конкретних суспільно значущих завдань.
Теоретичною і науково-практичною основою інформаційного забезпечення реформ і подолання взаємовідчуження в українському суспільстві
та дієвим засобом підвищення ефективності роботи владних структур
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є всебічний розвиток СІАЗ, що успішно опрацьовує значні обсяги інформації, розширює географію використання її джерел, підвищує якість і прискорює випуск інформаційно-аналітичної продукції. Завдяки своєму високому
професіоналізму служба постійно долучається до вирішення масштабних
інформаційних завдань загальнодержавного значення та аналізу урядових
програм, що знаходить підтвердження у використанні результатів наукового пошуку співробітників СІАЗ для підготування урядових документів.
Зазначені нами проблеми і намічені шляхи їх вирішення не охоплюють
усього можливого спектра завдань, що стоять перед українською державою
і суспільством. З огляду на складність і багатоаспектність обговорюваного
питання, пошук ефективного рішення потребує залучення широкого кола
фахівців державного управління, науковців, освітян, представників окремих галузей економіки і соціальної сфери. Обов’язковою умовою успішної
дискусії має бути врахування історичного і світового досвіду інформаційного забезпечення реформ і досягнення суспільного консенсусу, а також
врахування регіональних історико-культурних і соціальних особливостей
розвитку нашої країни в контексті забезпечення розвитку інтеграційних
процесів в українському суспільстві.
1.2. Основні євротренди сучасного українського розвитку
Сучасне інформаційне суспільство характеризується специфічними соціальними і культурними процесами, прискорення й ускладнення
яких призводить до ціннісно-смислової трансформації основ культури
і потребує переосмислення на рівні філософського узагальнення проблем
інформатизації й комп’ютеризації. Розглядаючи розвиток інформаційного
суспільства в Україні як прояв глобальної закономірності в еволюції цивілізації, сьогодні важливо відійти від ставлення до пов’язаних із цим процесом інновацій, інтернет-спілкування, лише як до віртуально-розважальної творчості та побутових інформаційних обмінів. Реаліями сьогодення
актуалізована необхідність розгляду цього процесу в руслі прагматичного
використання напрацьованих уже у світовій практиці реальних можливостей електронних інформаційних технологій в інтересах всіх сфер національного розвитку. Мова має йти про визначення трендів українського роз38
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витку в умовах інформаційного суспільства, орієнтації суспільних прагнень, що в сукупності мають дати уявлення про окреслення магістральних
векторів суспільної еволюції. При цьому важливим у спектрі можливостей, які розкриваються в процесі розвитку нового суспільства, є використання саме тих із них, які найбільше узгоджуються із традиційними
особливостями вітчизняної еволюції і відповідають запитам, перспективам міжнародного співробітництва. Вироблення трендів розвитку має стати ефективним фактором національної консолідації в Україні, об’єднати
її регіони навколо спільних векторів інноваційного поступу.
На сьогодні відомі дві основні моделі цивілізаційної еволюції: західна
і східна. Причому в рамках західної моделі слід виокремити особливості,
характерні для Європи, що мають відмінності від американських, а в рамках східної особливе місце в цьому плані посідає Китай (КНР) [34].
Утім, якщо європейські держави, будучи належними до Західної цивілізації, в цілому, здійснюють спробу до інтеграції, розмиваючи між собою
національні кордони і при цьому не виявляючи гострих конфліктів із США,
то у відношенні азійських різновидів та державних об’єднань цього не простежується. В. Крисаченко з цього приводу стверджує, що «коли аналізують
феномен «зіткнення цивілізацій», то мають на увазі дві антагоністичні сторони: з одного боку – західну (християно-європейську), з іншого – східну
у різних її проявах (індійську, конфуціанську (китайську) та арабо-мусульманську)» [35]. При цьому простежуються певні причини і для виникнення
такого явища, як «криза ідентичності», оскільки є як споріднені між собою
цивілізаційні полюси, так і роз’єднані. Вочевидь, що цивілізації Сходу,
залишаючись належними до власної культури, в умовах глобальної інформатизації прагнуть зберегти свої самобутні етнокультурні складові, з-поміж
яких найбільше значення мають релігія, мова, традиції, звичаї, національний менталітет, що стають важливими компонентами сучасних трендів.
Основні тренди глобалізаційних процесів, до яких залучаються всі
країни сучасності, чітко виявляються в інформаційно-культурних процесах [36]. Український вектор культурно-інформаційного розвитку в найбільшій мірі зорієнтований саме на західноєвропейський напрям розвитку.
Це обумовлено насамперед механізмами економічних впливів при переході
нашого суспільства на ринкові принципи господарювання, найбільш практиковані з боку європейських економічних структур. Цей етап суспільних
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перетворень припадав на період впровадження в економічну діяльність
на Заході електронних інформаційних технологій. І ці технології переносились в Україну разом із просуванням західних економічних інтересів.
Засвоєння європейських особливостей демократичного устрою суспільства відбувається також у процесі трудової міграції громадян України
на Захід, встановлення безвізу для громадян нашої країни з країнами ЄС.
Усе це сприяло разом із технічним переоснащенням утвердженню інформаційної культури нового суспільства в Україні насамперед за зразком суспільної організації Західної Європи.
При цьому на такий процес традиційно впливає той факт, що Україна
розташована на території цивілізаційних меж Сходу і Заходу. Цей вплив
проявляється передусім у готовності світоглядних традицій населення
до засвоєння нових орієнтирів розвитку. Таким чином, переважання західної тенденції оновлення комунікативних технологій у практиці суспільних
перетворень в Україні, іще не означає повного відмежування від використання ефективних рішень у розвитку культурно-інформаційної сфери суспільства, віднайдених в інших регіонах світу.
Європейський Союз став інструментом інтеграції для всієї Європи,
який вирішує проблеми соціально-політичної, економічної, культурної
трансформації, пов’язані з розвитком якісно нового етапу цивілізаційного
розвитку – утвердженням інформаційного суспільства. Сьогодні знання
та інформація в основі євротрендів є головним стратегічним ресурсом суспільного розвитку, основою розвитку нового інформаційного суспільства,
що успішно долає все нові й нові виклики сьогодення… ЄС використовує
факт появи нових координаційних важелів, обумовлених розвитком технологічних можливостей глобальної інформатизації, для прискорення процесів утвердження принципів функціонування нового суспільства на глобальному, регіональному рівнях.
Для України вкрай важливо триматися на пульсі усіх інтегративних тенденцій процесу глобалізації, що має забезпечити рівноправність
у міжнародному співробітництві у глобальному світовому просторі. Процеси входження в інформаційне суспільство країн Заходу, як показує час,
є в комплексі найбільш переконливими, найближчими за принципами своєї
організації, за впливами культурної традиції поступу за відповідниками
політичних трендів розвитку для усвідомлення громадянами України порів40
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няно з орієнтирами в інших регіонах світу. За таких обставин орієнтація
на Євросоюз з метою вступу до нього стає цілком логічним прагненням
більшості українців, про що свідчать результати соціологічних досліджень.
Так, з 19 по 31 травня 2016 р. Київський міжнародний інститут соціології (КМІС) провів всеукраїнське опитування громадської думки щодо
геополітичної орієнтації жителів України, за результатами якого більшість
жителів України підтримують вступ до ЄС. За даними опитування, якби
референдум з питання, чи вступати Україні до Європейського Союзу, проводився у травні 2016 р., 49 % жителів України проголосували б за вступ
України до ЄС, 26 % – проти, 24 % – не визначилися, або не брали би участі
у голосуванні.
А ось ідея вступу України до Митного союзу з Росією, Білоруссю
і Казахстаном не має великої підтримки серед жителів України: якби
референдум з питання, чи вступати Україні до Митного союзу, проводився
у травні 2016 р., за вступ України до Митного союзу проголосували б
16 % жителів України, проти вступу до Митного союзу – 57 %, і 27 % –
не визначилися, або не стали би брати участі у такому референдумі [37].
У межах статистичної похибки подібним був результат опитування
в 2017 р.: 51 % українців підтримували вступ України до ЄС, а за інтеграцію у Євразійський економічний союз Росії, Білорусі та Казахстану
виступали 17 % респондентів. Природно, що найбільше прихильників
вступу до ЄС проживає на заході та в центрі країни. На підконтрольній
Україні території Донбасу кількість тих, хто підтримує європейську, євразійську інтеграцію та не визначився з відповіддю, приблизно однакова.
Такі дані підтверджують зростання динаміки євроорієнтації в свідомості
українців. Адже в грудні 2012 р. опитування, проведене тими самими
організаціями, зафіксувало, що за вступ до Євросоюзу виступали 42 %
населення, вступ до Митного союзу підтримували 32 %, а 10,5 % респондентів заявили, що Україна не повинна приєднуватися до жодної з цих
організацій. Не визначилися з відповіддю тоді 15 % опитаних [38].
Орієнтаційні особливості переважної більшості українців у вказаний
вище період сприяли закріпленню європейської культурно-інформаційної
специфіки розвитку інформаційного суспільства в Україні. З часу створення
нової української держави в процес цього закріплення було вкладено значний
інтелектуальний потенціал, що надав культурно-інформаційній орієнтації
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України суттєвої стабільності. Проте слід зазначити, що тенденція до євроорієнтації, тісно пов’язана із впровадженням технологій інформаційного
суспільства в практику суспільного розвитку в Україні, останнім часом
у свідомості певної частини українців послабилась у зв’язку із невдалою
організацією вирішення практичних завдань щодо її реалізації.
Це обумовлено, по-перше, тим , що реалії сучасного суспільного життя
в багатьох своїх аспектах не відповідають сподіванням учасників Майдану. Адже «…Майдан 2013–2014 був саме Євромайданом, і зрештою його
ідеали перемогли… І саме ці нові ідеали дозволили вияснити, що не всі,
хто поділяв ідеали євроорієнтації, поділяють також ідеали антикорупційної
та антиолігархічної боротьби» [39]. Ця обставина призвела до ситуації,
коли закладені майданом громадянські прагнення в трендах подальшого
розвитку подій не знаходили підтримки в суспільній практиці й сьогодні
набувають значення невикористаного суспільного потенціалу.
По-друге, прагнення європейськості для України – це прагнення європейського рівня життя, проте в наш час не стимулюється в середовищі
українських очільників відповідний розвиток вітчизняного рівня інтелекту,
інновацій та винахідництва [40]. Не стимулюється, а скоріше навіть гальмується, він і західними кураторами українського входження в євроспільноту. На контрольованих цією спільнотою ринках зайвими було б сприяти появі потужних конкурентів з України, що спиралися б на передові
вітчизняні технологічні здобутки минулого в провідних галузях наукової
і економічної діяльності: в ракетних технологіях, літако- і кораблебудуванні, хімічній, гірничодобувній промисловості, в аграрному секторі
тощо. Суто декларативне ставлення до необхідності інноваційного розвитку
України призвело, таким чином, до втрати суспільної затребуваності у розвитку вітчизняної науки, освіти і культури в цілому.
По-третє, «європеїзація з олігархами та корупцією» призводить до культивування моральної легковажності громадян, публічного лицемірства
політиків та постійного лукавства в аналізах експертів та журналістів, що
стало небезпечною тенденцією в Україні, оскільки це не просто вбиває
впевненість у можливих змінах, це «вбиває здатність відрізняти добро від
зла» [39].
На формування національних трендів розвитку певною мірою може
впливати також азійська цивілізація. Завдячуючи насамперед таким країнам
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як Китай, Південна Корея та Японія, за останні десятиріччя вона також здійснила значний економічний прорив, на основі якого швидко еволюціонує
надбудовна сфера. Розвивається культурний процес. Азійська цивілізація
щороку збільшує свою економічну потужність, усе більше розхитуючи
економічне лідерство Заходу. Дійсно підтверджується те, що економічні
успіхи Китаю вивели цю країну у ранг впливових на міжнародній арені.
Прогресивний розвиток Китаю в економічному відношенні до того ж не дає
сьогодні жодних підстав говорити про перевагу Заходу у цій сфері. Останнє
призводить до вирівнювання економік Західної та Східної цивілізацій, що,
у свою чергу, позбавляє Захід економічного чинника на користь своєї гегемонії в глобальному світі. Наочним свідченням сьогоднішньої міцності
та інтеграції китайської економіки в загальносвітове осереддя є засилля
різноманітних товарів китайського виробництва на західних споживчих
ринках.
Оскільки економіка й політика є взаємопов’язаними, то можна стверджувати, що злет однієї стимулює посилення іншої. Така ситуація дає підстави говорити, що Китай зростає не тільки економічно, а й у політичному
відношенні, посилюючи свої впливи на міжнародній арені. Такі тенденції
сьогодні проглядаються на прикладах критики позицій США в питаннях
розв’язання міжнародних конфліктів як на Балканах у недалекому минулому, так і сьогодні на Близькому Сході, у демонстративно відмінних позиціях щодо інших актуальних міжнародних проблем, а також у розгортанні
останнім часом економічної китайсько-американської торговельної війни.
В умовах сучасної глобалізації інформаційні комунікації приносять
відомості і про здобутки, і про невдалі варіанти вирішення суспільних
проблем, і про явно деструктивні для обраного напряму розвитку рішення.
І всі ці явища потребують свідомого аналізу з точки зору національних
інтересів у разі адаптації нового міжнародного досвіду суспільних перетворень до практики сучасного національного розвитку. Інноваційні рішення можуть прислужитися для формування українських національних трендів розвитку, еволюції українського суспільства.
Перспективи сучасного національного розвитку України істотно пов’язані із засто суванням усієї сукупності наявних ресурсів, у тому числі й соціально-психологічних, вивченням і ефективним використанням
ментальних особливостей українців у міжнародному поділі праці, у
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міжнародному інформаційному виробництві. Враховуючи сучасні тенденції розвитку глобалізації, уже сьогодні можна чіткіше визначити основні напрями можливої спеціалізації нашої країни в міжнародному поділі
праці, зробити їх пріоритетними в дальшому розвитку, налагоджувати
механізми ефективного використання культурних надбань, традицій минулих поколінь, ментальних характеристик у вирішенні актуальних проблем
сьогодення. Слід враховувати, що в майбутньому нашої цивілізації життєздатними лишатимуться лише ті нації, результати діяльності яких будуть
корисними в загальносуспільному розвитку, вектори еволюції яких відповідатимуть загальносуспільним.
По-перше, вони мають робити свій внесок у розвиток загальноцивілізаційної інформаційної основи, для чого треба створити конкурентоздатні
механізми творення нової і використання наявної інформації, розвинути
систему підготовки відповідних спеціалістів, удосконалювати різноманітні
форми залучення все більшого числа представників певної людської спільності до процесу інфотворення.
По-друге, використовуючи наявні можливості нації і держави, відповідний міжнародний досвід, виробити ефективну систему можливих і потрібних заходів інформаційної безпеки, нейтралізації проявів інформаційної
агресії, спрямованих на руйнування автентичних культур народів, нівелювання їхньої національної своєрідності.
Ще один аргумент на користь позитивної перспективи збереження
трендів сучасного розвитку з використанням національних здобутків у всіх
сферах суспільної діяльності полягає, очевидно, у самій логіці об’єктивного
процесу еволюції людства. Перед ним постають усе складніші проблеми,
для вирішення яких усе частіше потрібна буде мобілізація не лише ресурсів, які самостійно не може забезпечити навіть наймогутніша із сучасних
країн, а й усього загальноцивілізаційного досвіду. Набутий за всю свідому
історію досвід, наявні знання усіх націй і народів планети в усій їх багатогранності сприйняття і освоєння навколишньої дійсності і є тим аргументом, який людство протиставляє викликам часу. Від зростання вагомості
цього аргументу прямо залежить життєздатність тієї складної соціальної
системи, в яку перетворилось людство. І «чим різноманітнішим, багатограннішим є досвід, а відповідно, інформація, в якій цей досвід зафіксований, тим стійкішою є система, тим вона є мобільнішою…» [41, с. 71].
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Культурно-інформаційні тренди розвитку українського суспільства
зміцнюються історичною ментальною близькістю українців з європейською цивілізацією, що обіцяє перспективу їх подальшого розвитку. З позиції
сучасних інформаційних процесів ментальність можна розглядати як формування і використання усталених стереотипів світосприймання і поведінки в соціальній сфері на базі глибинного засвоєння змісту використовуваної людьми інформації про світ і суспільство. Ці стереотипи, як усталені,
закріплені досвідом багатьох поколінь певного етносу еталони оцінок
навколишньої дійсності і поведінки, відрізняють культуру однієї спільноти
від культури іншої, один етнос від другого [42, с. 57].
При цьому, як зауважує А. Фурман, етнос – «генетично первинний
і структурно основний таксон (одиниця) соціокультурного життя людей»
[43, с. 12]. Це справедливе зауваження дослідника стверджує давність
процесу формування ментальних якостей людини, відтермінування його
до періоду родо-племінних відносин, на основі яких викристалізовувались ментальні якості соціальної особи і перших сформованих соціальних
структур. Збереження ментальних якостей людей до наших часів свідчить,
по-перше, про їх високу життєздатність і суттєве значення в утвердженні
права на самобутність, корисну як для них, так і для загальносуспільного
розвитку, і, по-друге, про проникнення цих якостей в глибинні шари самосвідомості ще з часів існування представників давніх етносів, формування
їхньої колективної пам’яті, що забезпечує їх тривалу життєздатність.
Взаємовплив інформаційних процесів сьогодення й ментальних властивостей конкретних людей та етнічних об’єднань проявляється, з одного
боку, в інтересах розвитку, у зміцненні ментальності при відборі корисної
інформації з суспільних її фондів для задоволення власних інформаційних потреб індивідом чи ментально орієнтованою соціальною спільністю
людей. З іншого боку, включаючись у процес загальносуспільного інфотворення, представники різних етносів збагачують сучасне інформаційне
виробництво оригінальним доробком, що перебуває в постійному резонансі
з досвідом попередніх поколінь.
Спільне європейське ментальне поле «являє собою дух культури, під
впливом якого в суспільстві відпрацьовується певна сукупність емоційнопочуттєвих реакцій, уявлень, переживань, ціннісних орієнтацій, життєвих настанов людей, яка визначає їхнє спільне бачення світу як проекцію
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загального світу культури на психіку людей» [44, с. 49], і таке бачення, відчуття спорідненості сприяє мобілізації творчого потенціалу людей на вирішення актуальних, відповідних вимогам часу завдань.
В останні десятиріччя набуло характеру масового явища загострення
суспільної уваги на питаннях ментальності, що спостерігається не лише
в регіонах світу, які не вирізняються рівнем культурного прогресу, а й у країнах високорозвинених, які входять до так званого золотого мільярда.
Це є свідченням того, що сучасна цивілізація на різних рівнях своєї структури відчуває потребу в мобілізації нових ресурсів свого розвитку і знаходить ці ресурси в мобілізації ментальних характеристик своїх націй, своїх
етносів. В. Куцак з цього приводу зауважує, що ментальність виступає
як фактор суспільної свідомості і джерело культурно-історичної динаміки.
Разом із свідомістю вона включає інтелект і розум. Ось чому сьогодні дуже
важливо продовжити формування духовної спільності українців на основі
національної культурної традиції в руслі загальноєвропейських ментальних
трендів. «Хоча культура, національна за своїм корінням, завжди наднаціональна за своїми плодами. Оскільки вона належить не якомусь одному
народові, а всьому людству… Якщо культура народу жива, вона собі на благо засвоїть та візьме на озброєння будь-яку нову ідею…» [45, с. 125].
В умовах зростаючих впливів глобалізаційних процесів на інформаційну сферу України внутрішню консолідацію суспільства має забезпечувати уважне ставлення до збереження, розвитку й ефективного використання вітчизняних ментальних характеристик для оновлення національних
трендів розвитку, а також організації функціонування суспільних інститутів, що передбачає сприяння відповідним процесам соціальної трансформації суспільства, виходячи з особливостей інформаційного етапу розвитку,
особливостей організації трудової діяльності. Ментальна спільність є також ефективним інструментом у контексті вирішення проблем інформаційної безпеки в умовах розвитку міжнародних інформаційних процесів
постіндустріального суспільства.
Слід зазначити також, що в глобальній організації виробництва саме
людські спільності, утворені за національною ознакою, можуть знаходити
додаткові аргументи у міжнародному поділі праці, спираючись на використання якостей властивої їм ментальності. Цей фактор посилюється опорою
на культурні в широкому розумінні цього слова надбання попередніх поко46
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лінь окремої нації, з усією своєрідністю їхніх світосприймання, ціннісних
орієнтирів, прогресивних національних традицій, використовуваних в інтересах загальноцивілізаційного розвитку, введення в загальнокультурний
обіг.
У зв’язку з розгортанням характерного для інформаційного суспільства
масового інформаційного виробництва важливим є визначення в цьому
процесі місця України, якнайповніше використання специфічних національних ментальних характеристик. У розвиток цих поглядів, при формуванні вітчизняних євротрендів видається за доцільне використання надбань
вітчизняної науки. У цьому контексті заслуговує на увагу думка видатного
українського філософа Григорія Сковороди про необхідність врахування
природної схильності працівника до певного виду діяльності, визначення
для нього «сродної» праці, генетично найбільш оптимальної для індивіда,
у якій він є найбільш продуктивним і від якої отримує найбільше задоволення [46].
Так, продуктивними для врахування при визначенні українського сегмента в міжнародному інформаційному виробництві є названі вітчизняними дослідниками такі ментальні особливості наших співвітчизників
як терплячість і витривалість, працелюбність, прагнення до спокійної,
незалежної, сповненої життєвої філософії праці [47, с. 65 ]. Уже сьогодні
можна стверджувати, що такі природні якості можуть бути ефективно
використані у вирішенні складних проблем управління інформаційними
ресурсами.
Торування нових шляхів організації суспільного життя на інформаційному етапі розвитку людства, інколи дуже нелегких і нестандартних,
обумовить потребу в таких характерних для українців якостях як здатність
за найнесприятливіших умов знаходити різноманітні індивідуальні й громадські форми раціонального господарювання [47, с. 65].
Ще одна дуже важлива ментальна характеристика наших співвітчизників, засвідчена П. Чубинським, пов’язана з глибокою повагою до приватної власності, приватного життя. Це – розвинена ідея міцної особистості
українських селян, яка, за його твердженням, «пронизує їхнє господарство
та сімейний лад» [48].
Міжнародному співробітництву, міжнародним інформаційним обмінам може сприяти природна українська толерантність до інших народів
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та культур [49, с. 68], близькість до ідейної основи життя Заходу і водночас
сприйняття цих ідей і фактів життя «через призму свого усталеного світобачення» [47, с. 67].
При всьому цьому нинішній розвиток соціальної структури суспільства
під впливом глобалізму підтверджує прозоре бачення майбутнього вченими
при аналізі ментального потенціалу українців ще в ХIХ ст. Тоді М. Драгоманов доводив невідповідність класичної держави в уявленні його сучасників ментальним потребам українців. Він стверджував, що ці люди «переросли державні Спілки й прямують волею й неволею до якихось інших»
[50, с. 417]. І сьогодні під впливом вдосконалення і інформаційної, і соціальної структури суспільства відбувається пошук нової суспільної організації інформаційної доби, в ментальних проявах передбачуваної українцями.
Найприкметнішою рисою українців В. Антонович вважав демократичність, вбачав у ній етнонаціональну суть, специфіку українства [51, с. 376].
З його точки зору, українець є українцем, поки він демократ. Ненародний,
недемократичний українець – це contradiction in adjecto [52, с. 148].
Практичне використання національного ментального потенціалу України у визначенні євротрендів інформаційного періоду розвитку суспільства
і для участі України в міжнародному поділі праці, і щодо суспільної організації потребує, по-перше, об’єктивного вивчення відповідних національних
особливостей , по-друге – організації технологічних процесів інформаційного виробництва з урахуванням цих характеристик.
Багатство стереотипів ментальної структури визначає ментальну стійкість нації в період активізації глобальних перетворень. А ментальна стійкість протягом певного історичного періоду визначається рівнем розвитку
ментального імунітету [42, с. 58–59]. Цей імунітет визначається як ресурс
протистояння зовнішнім негативним впливам на ментальність і процес
її розвитку в умовах впливу навколишньої дійсності. Негативні впливи
проявляються в дії неконтрольовано привнесеного з-за меж національного
інформаційного простору [53] інформаційного ресурсу, створеного в іншій
культурній традиції, неадаптованого до інтересів певної нації. Ця обставина також має стати опорою життєздатності українських трендів розвитку.
Багатогранна структура ментального імунітету протягом усього історичного періоду, і на інформаційному етапі розвитку людства особливо,
дістає імпульс розвитку як на загальнонаціональному рівні, на рівні загаль48
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ноетнічного значення, так і, при зміщенні акцентів розвитку міжнародної
проблематики на певних напрямах, з посиленням відповідних процесів
на певних напрямах: політичних, культурних тощо. Дослідження останніх
років свідчать про те, що, поглиблюючи наші уявлення про суспільно значущі характеристики ментальних процесів, ми все більше переконуємось
у зростаючому значенні їх для вирішення актуальних завдань сучасності.
«За демократичною концепцією розвитку світу і людини в ньому проблема
національного менталітету набуває константного значення, пов’язується
в теорії з визначенням світоглядної основи демократичних принципів (плюралізму, гуманізму) і як сила, що впливає на історичний процес, за своїм
значенням є складовою теоретико-методологічної основи його усвідомлення…як проблема всезагального у розвитку людства, набуває практичного
значення як загальнолюдська, етична проблема моральнісного буття, потребує в своєму розв’язанні відповідних вимірів. Приналежність ментальності
до вирішення глобальної проблеми життя на Землі відносить дослідження
ментальності до розкриття в людській формі життя дії всезагального закону
розвитку світу» [54, с. 176].
Культурно-інформаційні тренди еволюції українського суспільства
нерозривно пов’язані із забезпеченням розвитку інформаційної основи
зміцнення і подальшої трансформації західноєвропейської політичної організації. «Нова інфосфера з’являється поруч із новою техносферою. І це
матиме далекосяжний вплив на найважливіші сфери всього того, що ми
маємо всередині наших черепних коробок» [55, с. 149] – зауважує з цього
приводу Е. Тоффлер. Сьогодні електронні інформаційні технології увійшли
в усі сфери суспільного життя, зростаючі їх можливості викликають заінтересованість у все більшої частини членів суспільства. Можна прогнозувати,
що цей інтерес матиме тривалу перспективу. Адже, як показують дослідження, технології невіддільні від галузі соціального – вони відображають
цінності соціуму. Соціальна стійкість сучасного тренду визначатиметься
періодом ефективного використання створюваного для підтримки інформаційного суспільства асортименту технологій і втрачатиме актуальність
зі зміною інформаційного етапу розвитку суспільства на наступний, пов’язаний з розвитком суспільства знань.
Ринкові форми господарювання стали визначальними в процесі вдосконалення інформаційних обмінів, пов’язаних із діяльністю ТНК, міждержавної
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торгівлі інформаційними продуктами і послугами. При цьому розвивається інформаційна основа міжнародного економічного співробітництва
та супровід цього напряму суспільної діяльності. Ринок стає спонукальним
чинником (у все зростаючій мірі) продукування нової, суспільно значущої
інформації.
При цьому мова йде про продукування товару нового типу – глобального товару з новими економічними властивостями – необмеженого відтворення і накопичення, багаторазового використання і поряд з цим товару,
якість якого значною мірою залежить від часового фактора, ситуативної
специфіки і т. д. Мова йде вже про виникнення нового, нетрадиційного розуміння джерела вартості, або ж фактично надвартості, що пов’язана з реалізацією інтелектуального потенціалу, накопиченими знаннями працівника.
Ця обставина також має бути врахована в нових трендах розвитку.
Концепції європейської інтеграції на основі нового технологічного
укладу стають пріоритетами регіонального співробітництва і національної політики [56]. Однак поширенню в Україні інформаційних технологій
перешкоджає цілий ряд проблем. В результаті маємо низький рівень використання інформаційних технологій населенням (75 місце); несприятливе
середовище для розвитку ІТ-інфраструктури (74 місце); несприятливе політичне й регуляторне середовище (130 місце); глобальні та національні проблеми економіки (81 місце); несприятливе ринкове та інноваційне середовище (84 місце); низькі рівні готовності до використання інформаційних
технологій з боку бізнесу (93 місце) та органів влади (129 місце); слабкий
вплив інформаційних технологій на економічну (79 місце) і соціальну сферу (102 місце) [57].
Тому тренди, що орієнтують на активізацію інформаційних технологій
та інформаційного виробництва, мають формуватися з ефективним використанням ресурсів глобального інформаційного простору. Для сучасного
українського суспільства із зарубіжних інформаційних ресурсів найбільшу
цінність становлять ті, що за змістом і технологіями поширення відповідають запитам інформаційного етапу розвитку в Україні. Такі ресурси мають
певні характерні особливості порівняно з переважною більшістю продукованих раніше:
– за змістовою значущістю вони ближчі до реалізації актуальних питань
усіх сфер суспільного життя і в найбільшій мірі, порівняно з усіма попе50
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редніми етапами людської історії, стають інтегральною частиною будь-якої
людської діяльності, усіх процесів нашого індивідуального і колективного
існування [58, с. 77];
– вони орієнтовані на задоволення все ширшої різноманітності запитів
різних категорій населення, різних соціальних груп у процесі вдосконалення соціальної структури суспільства. Цьому сприяє також структуризація інформації та робота із вдосконалення пошукових інструментів;
– їх організація сприяє прискоренню соціально-економічних процесів,
успішному супроводу їх реалізації, задоволенню потреби гнучкого реагування на особливості еволюції суспільних процесів, у тому числі у сфері
економіки, політики, оборони тощо.
У період входження нашого суспільства в інформаційний етап його розвитку «інформація і її вища форма – наукове знання ‒ стають стратегічним
ресурсом, ефективне управління яким дозволяє компаніям і державам досягти конкурентних переваг. Інформаційне суспільство формує всі підстави
для того, щоб збулося історичне пророцтво Ф. Бекона, висловлене в його
знаменитому афоризмі “Знання – сила”»[59].
Використання глобальних інформаційних ресурсів в інтересах національного розвитку України сприяє:
– прискореному оновленню вітчизняних баз знань та інформаційних
технологій;
– економії національних трудових ресурсів у сфері інформаційного
виробництва за рахунок використання вже готової інформації глобального
інформаційного простору;
– практичній реалізації сучасної закономірності суспільного розвитку:
зростанню частки інформаційних продуктів і послуг у валовому внутрішньому продукті;
– успішній реалізації державних програм інформатизації суспільства
шляхом наповнення соціальних інформаційних комунікацій новою інформацією, впровадженням нових інформаційних технологій у сфері розвитку
телефонії, радіо, телебачення, Інтернету, традиційних та електронних засобів масової інформації.
Зростаючого значення в системі трендів інформаційного розвитку
України набувають ті з них, що пов’язані з еволюцією економічних процесів сучасності. Недостатнє їх врахування може призвести, як зазначає
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Ф. Уебстер, до ситуації, коли «…ми можемо опинитися в суспільстві,
де інформаційна діяльність має велику питому вагу у валовому національному продукті, однак з точки зору розвитку економічного, суспільного
і політичного життя серйозної ролі не відіграє. Нація пасивних споживачів
видовищ, які тільки і мріють про картинки в стилі Діснея» [60].
На сьогодні практика роботи у сфері інформаційних обмінів електронними ресурсами в Україні свідчить про суттєве організаційно-технологічне
відставання нашої держави від передових країн світу щодо використання
електронних інформаційних технологій в організації економічної діяльності. О. Соснін зазначає, що в Україні «не існує органу державної влади
з функціями розробки та впровадження нормативних, методологічних,
організаційно-фінансових заходів забезпечення реалізації державної політики у цій сфері діяльності; міністерства, інші державні органи створюють
відокремлені бази даних навіть без узгодження технологій їх формування;
невизначеними досі є порядок та система огляду і поширення інформаційних ресурсів, які отримує Україна в процесі міжнародної діяльності,
а також ресурсів, що містять відомості, віднесені до інформації з обмеженим доступом, хоча порядок її реєстрації та зберігання визначені окремими
урядовими постановами; не сформовано систему інформаційного забезпечення вітчизняних науковців у міжнародних науково-технічних проектах, дослідженнях, розробках» [61]. Виправлення такої ситуації також має
закладатися в сучасні тренди розвитку.
Оскільки на передній план сьогодні висувається значення впливу
інформації саме в економічній сфері, у сфері розвитку продуктивних сил
суспільства, це й обумовлює найбільший суспільний інтерес саме до цього
сегмента інформаційного ринку та необхідність вироблення відповідних
трендів і запровадження їх у практику суспільної діяльності.
Система трендів, що формується сьогодні в Україні під впливом реалій
інформаційного суспільства, стосується процесу реалізації і особистісних,
і суспільних інтересів. «Рішення приймати нам, – зазначає автор американського бестселера «Мегатренди» Д. Нейсбіт, – але тренди – як коні:
на них легше їхати туди, куди вони самі прямують. Якщо ви приймете
рішення, узгоджене з відповідним трендом, він буде служити вашим цілям.
Ви можете вирішити йти проти тренда, але все ж корисно знати про його
наявність…» [62, с. 20–21].
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В умовах формування нової інформаційної культури суспільства тренди
все більше відіграють роль фокуса акумуляції інтересів активного в інформаційних обмінах числа людей. Навколо них за допомогою, насамперед,
електронних інформаційних технологій усе частіше гуртуються однодумці,
виробляються важливі життєві рішення. Тренди не лише вказують нові напрями розвитку, вони стають важливим чинником консолідації на магістральних напрямах суспільного поступу.

РОЗДІЛ 2

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС
У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

2.1. Інформатизація як основа інформаційно-культурного
розвитку сучасної України
Аналізуючи розвиток глобальних інформаційних процесів сучасності, дослідники насамперед звертають увагу на технологічні характеристики сучасних інформаційних обмінів, на створювані цими технологіями небезпеки культурної уніфікації, на вплив цих обмінів на традиційні
соціальні структури і появу нових вражаючих можливостей для ведення інформаційних воєн і т. ін. Проте незаслужено мало уваги у розгляді
сучасних інформаційних процесів приділяється їхньому світоглядному
впливу, формуванню в учасників інформаційних обмінів в умовах розвитку глобальної інформатизації багаторівневого відчуття суспільної єдності, що стає основою соціальної трансформації інформаційного суспільства.
У той самий час разом з електронними інформаційними технологіями,
можливостями Інтернету до свідомості учасників інформаційних обмінів
входять уявлення про нові можливості спілкування, можливості знаходити
в інформаційному просторі однодумців та формувати потрібні сучасній людині соціальні спільності за близькими духовно-ціннісними орієнтирами.
Таким чином, стає можливим творення вищих культурних рівнів єдності,
вищих рівнів соціальності в сучасному суспільстві і ця глобальна об’єднавча тенденція ще недостатньо аналізується дослідниками.
Коли антиглобалісти від науки починають розглядати глобалізацію
як посилення потоку, в якому стихійно перемішуються всі складові сучас54

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

ного культурного процесу1, їм важко щось заперечити з приводу деструктивності уявлюваного ними процесу. Такий процес, дійсно, ніким і ніяк
не може бути керованим і, безсумнівно, «під час (такої. – Авт.) глобалізації
втрачаються величезні поклади культурної пам’яті та знань» [1]. Але така
сумна характеристика глобалізаційного процесу ніколи не відповідала і,
сподіватимемось, не буде повністю відповідати основним трендам дійсності. З розвитком укладу інформаційного суспільства, із розширенням
практики сучасних інформаційних обмінів у суспільну свідомість входять
усе більшою мірою аргументи протилежного змісту – аргументи на користь
ефекту від можливостей єдності.
По-перше, на всіх етапах суспільного розвитку глобалізація підпорядковувалась певній меті, якомусь прагненню, спонуканню до дії з боку сил,
зацікавлених у поширенні свого впливу на якомога більшу частину цивілізації. Ця мета конкретизувалася відповідно до особливостей середовища
існування індивіда, соціуму в інформації, що забезпечували практичну
реалізацію впливу, досягнення результату в певних діях (релігійних, воєнних, економічних тощо). Тобто на всіх етапах розвитку практичної діяльності соціальної людини цій діяльності передувало створення первинного,
інформаційного інструмента, на основі використання якого і відбувався
вплив глобалізаторів на навколишнє середовище. Домінантний інтерес,
як правило, обумовлював включення в систему своїх глобалізаційних засобів певних культурних надбань людей на підданих глобалізаційним впливам територіях. Ефективне використання культурних напрацювань держав
і націй з їхніми самобутніми підходами до вирішення проблем суспільного
розвитку зрештою додає необхідної енергії ефективності глобалізаційного
процесу.
По-друге, можливі згубні наслідки для «величезних покладів культурної пам’яті та знань» у процесі глобалізації можуть ставати реальністю
в тій мірі, у якій сучасне суспільство втрачатиме контроль над інформаційними процесами, інформаційною основою сучасних перетворень у світі
й суспільстві. Майбутнє в умовах глобалізації матимуть ті нації і держави,
які використають енергію глобалізаційних впливів в інтересах власного
1
«…Суть глобалізації полягає в посиленні потоку чотирьох “і”: інвестицій, індустрій, інформації
та індивідів» (Михеев В. Логика глобализации и интересы России. Pro et Contra. М., 1999. № 4. URL:
www.pubs.carnegie.ru/P&C).
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розвитку, в інтересах входження на рівноправних умовах у нову систему
міжнародного співробітництва, взаємовигідного і для тих націй, і для суспільства в цілому.
По-третє, нові виклики і темпи змін середовища, в якому розвивається сучасна цивілізація, потребують від людства адекватного реагування
на негативні для нього процеси. І таке реагування може бути успішним
лише за умови засвоєння наявних у суспільній практиці різноманітних
варіантів вирішення проблем соціальної еволюції, достатнього озброєння
суспільства цією різноманітністю, розвитку чинників свідомого управління
всією різноманітністю культурно-інформаційних процесів в інтересах розвитку кожної людської спільності, включеної в сучасні інформаційні обміни. Це має забезпечувати адекватне реагування на зростаючу різноманітність зовнішніх викликів, що постають перед сучасним суспільством.
Глобалізаційні процеси, як і всі інші види суспільної трансформації,
реалізуються на основі розвитку інформаційної культури, вдосконалення
якісних показників інформаційних обмінів і розширення їхніх можливостей. Ці процеси обумовила інформаційна революція, пов’язана з розвитком
електронних інформаційних технологій, впровадженням їх у всі сфери
суспільного життя, вдосконаленням мережі й підвищенням ефективності
соціальних інформаційних комунікацій. Таким чином, ідеться про процес
підвищення культури інформаційних обмінів у суспільстві, зростаючого
їх об’єднавчого начала.
Соціальна сфера суспільства стала стрімко еволюціонувати до якісно нового етапу свого існування – формування загальноцивілізаційного
соціального організму. З появою загрозливих тенденцій у змінах навколишнього середовища для нашої цивілізації лише об’єднана реакція її складових на все нові й нові виклики обумовлює життєздатність людства.
У розвитку нового суспільства, таким чином, ідеї єдності стають магістральними. Основоположною тенденцією базису нового суспільства стає
усвідомлювана своєрідна матриця єдності. «Глобалізаційний розвиток
торкнувся всіх сторін людського життя, зокрема й культури, створивши глобалізаційну культуру. Окрім цього, ідеться про розвиток взаємозалежності
країн і регіонів світу до такого рівня, коли можливим і необхідним стає
створення єдиного світового правового поля та світових органів економічного й політичного управління [1].
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У філософському вимірі це співвідношення проявляється у зв’язку
загального і часткового. Прогресивний розвиток часткового у сфері культурно-інформаційних процесів на національному рівні відбувається при
ефективному використанні напрацювань у сфері інформаційної культури
попередніх поколінь та дотриманні відповідної національної традиції.
У цьому полягає самобутній внесок національного у загальноцивілізаційне.
На засадах національної традиції відбувається подальший розвиток нового інфотворення, яке успішно розвивається при обов’язковому в умовах
інформаційного суспільства запозиченні в цей процес інноваційних ресурсів глобального інформаційного простору [2]. Ефективність культурноінформаційного процесу забезпечується за його реалізації в рамках загальноцивілізаційних закономірностей. Будь-яка суспільна діяльність за межами прояву цих закономірностей – деструктивна і зрештою призводить
до тупикових варіантів у трансформації соціальних структур, втягнутих
у процес. У горизонтальних вимірах, таким чином, лінія протистояння
в суспільних трансформаціях проходить між націями, державами, що самореалізуються на основі можливостей, які відкриває вектор розвитку, визначений інформаційним суспільством. Орієнтація на будь-які інші можливості розвитку за межами основного тренду в тій чи іншій мірі гальмує
розвиток загальноцивілізаційної тенденції і стає основою для міжнародних
протистоянь.
У період входження до постіндустріального, інформаційного етапу
розвитку суспільства особливістю основних культурно-інформаційних
процесів є раніше невідома активізація двох основних діалектично взаємопов’язаних тенденцій еволюції інформаційних обмінів. Одна з них полягає
у збільшенні кількості та зміцненні інформаційних зв’язків глобального
значення, що у своїй сукупності створюють умови для зростаючої ефективності функціонування глобального інформаційного простору. Сьогодні
цей простір доступний завдяки наявним технічним можливостям для будьякого рівня соціальної структури суспільства, практично для всіх його
членів, і є основою зростаючої єдності, цілісності людства.
Інша тенденція пов’язана з переходом до того етапу розвитку безпосередньо в соціальній структурі суспільства, у його суспільній ієрархії,
коли завдяки вдосконаленню системи зв’язків із глобальним інформаційним простором та мережею горизонтальних зв’язків, соціальні структури
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та окремі члени суспільства використовують зростаючі можливості для
набуття відносної культурно-інформаційної самостійності, можливості для
поглиблення самоідентифікації та активного прояву в інформаційній сфері
діяльності як самостійного суб’єкта і об’єкта інформаційних впливів [3,
с. 25].
Особливо рельєфно такий процес має проявлятися, і вже проявляється, на рівні розвитку націй. За ефективного керування інформаційними процесами на цьому рівні найяскравіше відображається культурноінформаційна своєрідність в організації національного інформаційного
комплексу, що проявляється у самобутності інформаційної основи розвитку
націй, характерних для них культурних традиціях виробництва, організації використання інформаційних ресурсів. Зростає ефективність внеску,
в оптимальному варіанті – взаємовигідного, держав, націй, які долучаються до системи закономірностей розвитку інформаційного суспільства,
у загальноцивілізаційний еволюційний процес.
Обидві тенденції сприяють сучасним економічним трансформаціям
держав і націй, що в крайніх своїх проявах, з одного боку, співвідносяться
з ознаками глобального інформаційного імперіалізму, з іншого – з ознаками
нового соціально-економічного укладу, який умовно можна назвати (за аналогією) глобально демократичним. У літературі пропонується кілька назв
прояву такого ладу на рівні держав і націй: посткапіталізм, постіндустріалізм, постекономізм, інтелектуальне суспільство, ноосферне суспільство
тощо.
Багатоваріантність у назвах є свідченням стартового етапу таких досліджень. Проте характерною особливістю вже нинішнього рівня їх розвитку є розгляд глобалізації в нерозривному зв’язку з розвитком сучасного
загальноцивілізаційного інформаційно-культурного процесу в усіх його
складових: економічних, соціальних, світоглядних тощо (їх спрямування
і механізми прискорення суспільного поступу). У процесі свого розвитку
і структурного вдосконалення, все глибше проникаючи в інформаційні
обміни соціальних структур суспільства, ця культурно-інформаційна система створює можливості для творчого вибору закономірних спо собів
змін у всіх сферах життя, у тому числі й у виробничій сфері, в прогностичному передбаченні напрямів розвитку, в дедалі глибшому проникненні
в навколишню дійсність. Вона зумовлює появу механізмів самоврівнова58
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жування різних форм соціального життя. При цьому зростання єдності,
цілісності людства, утвердження колективності як його органічної властивості є однією з основних тенденцій загальноцивілізаційного процесу [4].
Життєздатність держав і націй в інформаційному суспільстві визначається відповідним культурно-інформаційним рівнем використання властивого йому ресурсу розвитку та якістю управління національним інформаційним простором. Ця умова цивілізаційного буття набуває особливої
ваги з огляду на загострення всього комплексу викликів перед нашою цивілізацією: кліматичних, техногенних, соціальних тощо. Адже на сьогодні
лише розгляд кліматичних змін свідчить про те, що вони «… комплексно
впливають на природні та соціально-економічні системи, засвідчуючи
надзвичайно низький поріг їхньої вразливості. Кліматичні зміни не лише
підсилюють наявні ризики, а й створюють нові, а ймовірність таких процесів у майбутньому лише зростатиме» [5, с. 116–117].
У цілому ж інтелектуальне буття людини і суспільства, як це підкреслюють сучасні дослідники, зумовлене здобутим рівнем можливостей існуючої нині інформаційно-цільової системи як глобального інформаційного
простору – основи діяльності і розвитку. Глобальний культурно-інформаційний процес сучасності базується на загальноцивілізаційній інформаційній основі, що набуває також координувального та орієнтувального
значення для всього культурно-інформаційного розвитку людства.
Консолідаційний вплив глобальних інформаційних проце сів знаходить своє відображення також у розвитку в нових умовах держав і націй.
Електронні технології інформаційного суспільства, проникаючи в усі сфери
суспільного життя, відіграють суттєве інтеграційне значення. Вони стають
технологіями утвердження нової культури суспільного розвитку з усіма
її новими можливостями, перевагами і проблемами. Масштаб загальноцивілізаційних проблем на цьому рівні відображається як прояв загальних
закономірностей у вирішенні національних проблем розвитку в умовах
глобалізації. При цьому сучасна інформаційна культура характеризується
новим типом мислення, що формується в результаті прискореного, відповідно до зростаючих темпів суспільного життя, посилення процесу навантаження свідомості індивіда інформаційно-інтелектуальною діяльністю
вищого, порівняно з минулим, рівня освоєння дійсності.
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У попередні роки спеціалісти визначали інформаційно-культурний
простір лише як «сукупність інформації, яка зберігається та циркулює
в процесі соціальних і культурних комунікацій» [6, с. 478.]. Слід підкреслити, що з огляду на актуалізацію проблем міжнародної інформаційної
безпеки, нинішню інформаційну війну з РФ таке визначення є недостатнім.
Сьогодні інформаційна культура визначається не тільки наявними
масивами інформації, розвитком процесів інформаційного виробництва,
а й рівнем розвитку технологій, задіяних у потрібних для організації функціонування і розвитку сучасного суспільства інформаційних обмінах, рівнем розвитку необхідної для цього інфраструктури, яка пронизує всі сфери
людської діяльності, якістю управління інформаційними процесами. Розвиток двох останніх компонентів на рівні національного інформаційного
простору є важливим фактором забезпечення інформаційної інтеграції
в національному вимірі. У рамках розвитку вітчизняного національного
інформаційного простору культурно-інформаційний процес набуває орієнтації на його західну модель еволюції. Ця орієнтація відображається в організації розвитку інформаційних обмінів на національному рівні, охоплює
всі сфери життєдіяльності у процесі їх розвитку в напрямі утвердження
інформаційного суспільства і пов’язана насамперед:
– із творенням, систематизацією, обробкою, зберіганням та використанням інформації в масштабах держави;
– з удосконаленням управління інформацією як найважливішим ресурсом соціально-економічного, політичного і культурного розвитку, налагодженням системи збереження, вивчення і раціонального використання
інформаційних ресурсів відповідно до запитів суспільства;
– з розвитком міжнародного співробітництва в інформаційній сфері,
утвердженням інформаційного суверенітету України, із забезпеченням рівня
інформаційної безпеки, що характеризується достатньою захищеністю національних інтересів в інформаційній сфері від зовнішніх та внутрішніх загроз
для забезпечення нормального життя і розвитку особи, суспільства, держави;
– із забезпеченням зростання активності України в міжнародному
інформаційному просторі, реалізацією програм наповнення українського
сегмента міжнародного інформаційного простору якісною, суспільно значущою інформацією, з адаптацією зарубіжних інформаційних ресурсів
згідно із суспільними потребами в Україні;
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– з науково-інформаційним забезпеченням діяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, економічних структур, наукових,
культурно-освітніх закладів, громадських організацій, забезпеченням конституційних прав і свобод громадян в інформаційній сфері, постійним
удосконаленням суспільних механізмів забезпечення відкритості інформаційної політики – важливої передумови формування демократичного
суспільства і правової держави в Україні;
– з розширенням можливостей для оволодіння сучасними інформаційними технологіями, їх використанням у виробництві, навчанні, побуті
представниками усіх верств населення, із становленням інформаційної
освіти, розвитком системи інформаційних наук, поширенням інформаційної культури, розвитком фундаментальних наукових досліджень, розробкою вітчизняних інформаційних і телекомунікаційних технологій та засобів
їх реалізації, удосконаленням підготовки відповідних наукових та інженерних кадрів;
– з удосконаленням правового поля процесу інформатизації [7].
У цілому ж культурно-інформаційний рівень суспільства визначається
відповідністю розвитку інформаційної сфери процесам культурної трансформації суспільства.
Розвиток зазначених вище складових інформаційного процесу в рамках
національного інформаційного комплексу сприяє осучасненню використовуваного інформаційного ресурсу, підвищує його затребуваність у середовищі вітчизняних користувачів. Потрібний для розвитку українського суспільства національний інформаційний ресурс, таким чином, стає важливим
фактором суспільної інтеграції. Його затребуваність – об’єктивний фактор
об’єднання інтересів користувачів у всіх регіонах України, у тому числі
й зростаючого числа користувачів на окупованих територіях [8, с. 84–102].
У зв’язку з цим можна прогнозувати зростаючу важливість використання ресурсу національного інформаційного простору в інтеграційних
процесах в українському суспільстві. У контексті цього напряму розвитку
подій – інтереси, пов’язані з сучасними економічними процесами в Україні. Розвиток інформаційної економіки обумовлений підвищенням ролі тих
видів діяльність, що пов’язані з виробництвом інформаційних продуктів
і послуг, а також перенесенням транзакцій в електронний вигляд. Знання,
інформація та способи їх обробки стають вирішальним фактором розвитку
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суспільства. Можна прогнозувати зростаючу роль держави в керуванні
інформаційними процесами, «принаймні за такими основними напрямами,
як залучення матеріальних, фінансових та кадрових ресурсів в інформаційне виробництво; законодавче регулювання всіх питань, пов’язаних
з інформацією; розвиток міжнародного інформаційного обміну і співробітництва». Крім того, як зазначається в публікаціях, «можна передбачити,
що і в даному напрямі може сформуватися окремий інформаційний інститут економічної влади, оскільки інформаційні ресурси повинні постійно
оновлюватися та залучатися до єдиного інформаційного простору, а також
на законній підставі повинні бути доступними органам державної влади,
суб’єктам господарювання та громадянам України» [9, с. 127].
Важливим завданням управління інформаційними процесами на національному рівні є такий розвиток сучасної інформаційної інфраструктури,
який би забезпечував громадянам України широкий доступ до інформаційних фондів для задоволення запитів у сфері зміцнення національної
самосвідомості. Із зростанням запитів на інформацію в період переходу
до постіндустріального, інформаційного суспільства, у процесі розвитку
інформатизації, долучення до використання наявної інформації та власного
інфотворення все ширшого кола людей, зростає потреба в удосконаленні
загальносуспільних інформаційних центрів, у тому числі архівних, бібліотечних тощо, у залученні до роботи в них кваліфікованих інформаційних
працівників. Такі заклади мають стати посередниками між виробниками
інформації та користувачами, між наявним у суспільстві інформаційним
ресурсом і користувачем, інструментом поширення в суспільному обігу
національних інформаційних ресурсів.
Варто ще раз підкреслити культурне значення оновлених бібліотечних установ в інформаційному суспільстві. Не випадково концентрованою
формою використання електронних ресурсів стали електронні бібліотеки,
які є, як правило, структурною складовою великих бібліотечних закладів.
Це структури, що дають можливість керувати ресурсами за допомогою
комп’ютера, а працівникам – бути посередниками в електронній взаємодії.
Електронні бібліотеки – це набір електронних ресурсів і супутніх технічних
можливостей для створення, пошуку і використання інформації; це база
даних, яка вміщує цифрові інформаційні об’єкти в різних формах і надає
безпосередній доступ користувачам; це складові системи інформації, які
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допомагають задовольняти інформаційні потреби користувачів, надавати
інформаційні послуги, організовувати інформацію у зручній для користувача формі, керувати місцезнаходженням інформації і значною мірою –
управляти інформаційними процесами в суспільстві.
Активізація електронних бібліотек як структурованих центрів електронної інформації є актуальним запитом сьогодення. У зв’язку з цим абсолютно правомірною є думка спеціалістів про необхідність розширення
спектра послуг цих установ, як у сфері ділових інформаційних обмінів,
так і у сфері дозвілля, з наданням користувачам доступу до сучасних видів
документів і при цьому укорінюватись в інформаційний бізнес, залучаючи
таким чином для свого розвитку фінансові ресурси з комерційної сфери,
кошти підприємств і організацій та особисті кошти громадян. Удосконалення, урізноманітнення технологій діяльності електронних бібліотек має
забезпечити відновлення їх об’єднавчого культурно-освітнього значення
в сучасній комп’ютеризованій спільності користувачів.
У цілому можна констатувати, що протягом останніх десятиріч на наших очах формуються зачатки суспільства, в якому Інтернет став важливим
об’єднавчим засобом спілкування, проведення дозвілля, джерелом інтелектуального зростання, навчання і нерідко – основної роботи. Соціальні
медіа (СМ) дедалі активніше використовуються в роботі органів державної
влади в різних країнах світу. Одна з причин такого інтересу до СМ полягає
в тому, що вони зарекомендували себе ефективним інструментом політичних, політтехнологічних впливів на суспільне життя, відкриваючи водночас
нові можливості впливу особи на суспільство, на владу, а також забезпечення прозорості відносин влади і громадян, створення нових моделей
їхнього партнерства.
Активний розвиток соціальних мереж як механізму горизонтальних
інформаційних обмінів, інструменту демократизації, зміцнення інтегративних зв’язків протягом останнього десятиріччя набув таких масштабів,
що його можна кваліфікувати як новий етап у формуванні внутрішньосуспільної системи соціальних комунікацій. На користь цієї точки зору свідчить таке:
– якщо до останнього часу використання цих технологій у формуванні
системи соціальних комунікацій і масштабів їх впливу на формування
суспільної свідомості тон задавали центри керування і координації,
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що забезпечували функціонування суспільства за допомогою вертикальних способів інформаційних обмінів, то ініціатива і правила гри щодо використання електронних соціальних комунікацій переходять до рівнозначних
у соціальних вимірах учасників цього способу обмінів на кооперативних
засадах;
– стимулом для такої форми спілкування на нинішньому етапі його
розвитку є не стільки потреби, пов’язані із задоволенням запитів владної,
господарчої інфраструктури, скільки власні мотиви, бажання, захоплення,
що лише опосередковано співвідносяться з суспільними інтересами та
можуть підтримуватись у суспільстві, бути нейтральними стосовно його
інтересів або ж заперечуватись ним у тій чи іншій формі;
– на сьогодні соціальні мережі є засобами інформаційних обмінів
за особистісними інтересами, що сприяють самореалізації особи, її саморозвитку, вивільненню творчого потенціалу, створюють умови для формування якісно відмінних від усіх відомих соціальних структур, які називаються сьогодні віртуальними.
Розвиток соціальних мереж за своїми основними характеристиками дає
підставу стверджувати, що ми маємо справу з новим видом прояву соціальності, який характеризується:
– відсутністю або ж досить слабким проявом формальної організації, нерідко для цього потрібна лише формальна реєстрація на тому чи іншому сайті;
– можливою анонімністю, при якій стає важливою лише декларована
позиція з обговорюваних на сайтах проблем;
– добровільністю входу в Інтернет-співтовариство чи виходу з нього,
якщо воно перестає задовольняти з тієї чи іншої причини когось із його
членів. Ця обставина забезпечує наявність фактора щирості, давно вже
втраченого реальною політикою;
– потенційною здатністю перенесення обговорюваних проблем у сферу
«реальної» соціальної практики (аж до створення «віртуальних партій»,
майже миттєвої організації протестних акцій, інших скоординованих реальних виступів на базі однакового ставлення до подій реального суспільного
життя);
– фактичною реальною демократичністю такого роду організацій, можливістю рівноправного обміну інформацією між учасниками співтовариства, незалежно від реального соціального розшарування.
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Слід підкреслити, що в контексті наявних уже перспектив, сьогодні
ми говоримо певною мірою лише про стартовий етап у розвитку мереж,
на якому насамперед відпрацьовуються можливості самовираження особистості, вона опановує найпростіші технології міжособистісного спілкування на рівні електронних інформаційних технологій. Цим самим готується плацдарм для майбутнього розвитку інформаційного спілкування
на суспільно значущому рівні, на рівні політичних, економічних, культурних тощо інтересів суспільства.
Утім, значні потенційні можливості соціальних мереж у кристалізації суспільних настроїв, втіленні у життя ідей громадянської солідарності
яскраво виявляються вже і в наш час, у процесі випробувань, які переживає
Україна. Мережі поступово стають не лише місцем обговорення гострих
проблем сьогодення, а й засобом мобілізації зусиль громадян на реалізацію конкретних гуманітарних проектів, волонтерської допомоги Збройним
силам України, постраждалим на Сході України, засобом координації дій
громадянського суспільства.
Невід’ємним елементом сучасної системи масової комунікації сьогодні стали блоги. Вони нерідко виступають оперативними і достовірними
джерелами фактологічної інформації. Блогосфера сьогодні є органічною
частиною професійної журналістики. Блогосфера формує альтернативний
інформаційний порядок денний, що корелюється з порядком денним ЗМІ
або державної пропаганди лише частково, виступає джерелом тем, фактичного матеріалу, особистих оцінок і живих свідчень.
У цілому ж, являючи собою своєрідний альянс «професіоналів і дилетантів», мережа сприяє об’єднанню своїх учасників навколо суспільно
значущої проблематики. Вона продукує активні обмінні процеси, мотивує
співробітництво, упорядковуючи практики комунікаторів і реципієнтів,
і зрештою сприяє закріпленню принципів співпраці та співробітництва
(М. Кастельс). На відміну від концептів «структура» і «система», поняття
«мережа» робить акцент на усвідомленій взаємодії всіх агентів, спрямованій на вирішення соціально значущих проблем і досягненні загальних
цілей.
Головними засобами зміцнення суспільної єдності, узгодження суспільних інтересів стають комунікація та різноманітні форми підтримки
контактів сторін, що передбачають установлення як двосторонніх, так і
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багатосторонніх зв’язків. Мережева комунікація веде до згуртованості
суспільства, до набуття громадськістю активної ролі у прийнятті рішень,
а здатність до підтримання комунікації з боку влади стає одним з важливих
показників ефективності державного управління
Таким чином, входження України в інформаційний етап розвитку у хронологічних межах, що практично відповідали стартовому етапу творення
нової української держави, за наявного інформаційного потенціалу нашого
суспільства, культурно-технологічного ресурсу західної моделі інформатизації створило умови для нової парадигми національного розвитку в умовах сучасної глобалізації, сприяло формуванню інтегративних тенденцій
в українській дійсності на якісно новому рівні розвитку суспільства.
В українському інформаційному просторі відбуваються процеси, пов’язані з утвердженням загальносуспільного консенсусу, спільного усвідомлення більшістю членів суспільства необхідності національного розвитку
як основної умови підтримки національної самоідентифкації в умовах
активізації світових глобалізаційних трендів. В Україні сьогодні власне
відбувається процес приведення до єдиного знаменника «різноманітності
соціальних структур, різниці в темпах розвитку, політичних прагненнях»
[10, с. 237].
До всього цього, з урахуванням і внутрішньо суспільних проблем,
і негативних процесів у відносинах із країнами-сусідами, набуває особливої суспільної затребуваності використання наявного культурноінформаційного потенціалу для прискореного формування нової національної концепції розвитку, об’єднавчого начала, бази національного консенсусу в уявленнях про національний розвиток в умовах інформаційного
суспільства, що має сприяти подоланню відставання України в темпах суспільного розвитку в європейському вимірі.
Через унікальну відкритість для зовнішніх впливів, декларування
абсолютної свободи представниками суспільства, часто наївними в своїх
уявленнях про безмежжя демократії, Україна стала фактично полігоном
екстремальних технологій становлення нового, інформаційного суспільства на території зіткнення цивілізаційних інтересів. Полігоном внутрішньосуспільних протистоянь різних за формою політичних установок, але
однакових за змістом економічної діяльності олігархічних кланів. Україна
змушена проходити період правового нігілізму, породженого відставанням
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процесу правотворення від сумбуру нових і віджилих соціальних процесів,
на якому буйно розквітла корупція та інша злочинність. Однак в усьому
цьому розмаї соціальних трансформацій починають проявлятися паростки
нових закономірностей, зрушення в напрямі до становлення громадянського суспільства. В основі цього процесу – середній клас: гуманітарна
й інженерно-технічна інтелігенція, організатори дрібного і середнього бізнесу, ‒ всі освічені і невдоволені нинішніми можливостями своєї реалізації
в сучасній Україні люди.
Середній клас підтримав Майдан, впливав на розвиток його фактично
деолігархічної ідеології, що в результуючому процесі сприяє поступовому,
з великими труднощами перемелюванню олігархічної складової української економіки і пов’язаних з нею факторів впливу на суспільне життя,
що довели Україну до перебування в десятку найбідніших країн світу [11].
Сьогодні вже можна говорити про те, що в нелегкій економічній і політичній боротьбі український середній клас окреслює контури нової національної ідеології розвитку. Ефективним інструментом цього процесу,
механізмом консолідації саме і стали нові інформаційні технології. Можна
стверджувати, що результати суспільної інформатизації знаходять суттєвий
відбиток на характері розвитку сучасного політичного процесу.
…Стрімкий розвиток технологій нового, інформаційного суспільства
на Заході узгоджувався з особливостями саме західного способу життя і новою економікою, агітував саме за ці орієнтири розвитку. Особливо помітним фактором, що відштовхує багатьох українців в усіх регіонах держави
від традиційно позитивного ставлення до російських уявлень про розвиток
суспільних процесів, став постійно жевріючий конфлікт на Донбасі, який
обертається похоронками, інвалідністю, психологічним травмами для значного числа українців, фактичною знедоленістю переселенців із зони АТО,
а також цинічною можливістю у вітчизняному політикумі мотивувати всі
наявні в країні негаразди воєнною ситуацією.
Сукупність внутрішньосуспільних і міжнародних факторів протягом
понад два десятки років агітувала українців за зміну глобалізаційних орієнтирів, що й обумовило наявні на сьогодні, за свідченнями соціологів,
результати.
У напрямі євроінтеграції визначається сьогодні переважна більшість
українців. Поза сумнівом, цей напрям є важливим орієнтиром також і для
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значної частини громадян анексованого Криму та окупованих територій
Донбасу. Цей факт є свідченням того, що досвід формування вітчизняних
загальносуспільних орієнтирів своїм значенням виходить за національні
рамки. Він підтверджує життєздатність загальноцивілізаційної тенденції
революційних змін суспільства на основі інформатизації, якісно нових
технологій розвитку в умовах значної за розмірами європейської держави,
багатонаціональної за своїм складом, із суттєвими регіональними відмінностями у світоглядній сфері, яка в нелегких випробовуваннях торує шляхи
національної єдності.
2.2. Інформаційна культура як джерело суспільної єдності
в протистоянні інформаційній агресії
У контексті інформаційного впливу Росії на Україну варто зауважити, що нинішнє інформаційно-культурне протистояння в гібридній
війні має ціннісно-цивілізаційний характер, оскільки фактично у двобої
зіштовхнулися парадигми «західного» та «східного» (русского) світів.
Під час такої боротьби інформаційна культура громадян об’єктивно трансформується, вірніше, змінюється її сутність, яка стає більш критичною,
іноді політизованою, а її носії все більше виявляють свою громадянську
позицію через активні публічні дискусії тощо. Можна навіть говорити
про те, що гібридна війна провокує громадян на більш активне виявлення
своєї громадянсько-політичної позиції. Саме з початком гібридної війни
РФ проти України можна констатувати, що в українців оперативно формується світоглядна готовність до відстоювання національних цінностей, до захисту українських національних духовно-ціннісних орієнтирів.
Такому формуванню, на нашу думку, сприяє також підвищення рівня
інформаційної культури громадян, які здатні критично проаналізувати
інформаційний контент, відокремлюючи констатацію фактів від наперед
вигаданої псевдореальності.
Сучасний досвід у сфері розвитку інформаційних процесів свідчить:
чим вищий рівень інформаційної культури суспільства, на яке спрямована агресія, тим менше шансів у суб’єкта агресії перемогти в такій війні.
Це можна пов’язати з тим, що агресор має намір вплинути на політичні,
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ціннісні, культурні підвалини життєдіяльності суспільства та окремо кожної людини; основним завданням є деформація світоглядних укладів людини за допомогою засобів масової комунікації. Суб’єкти гібридної війни
ставлять за мету отримати насамперед культурне та інтелектуальне домінування над громадянами (культурна експансія), що забезпечить у подальшому перемогу над самою країною. Саме тому агресору набагато легше
перемогти державу з низьким рівнем освіти та культури її громадян, у тому
числі й інформаційної. В умовах гібридної війни в Україні значно зростає
роль інформаційної культури наших співвітчизників, оскільки високий
рівень розвитку цього суспільного феномену дозволяє активно протидіяти
маніпулятивним і пропагандистським діям з боку агресора.
Гібридна війна перерозподіляє центри свого впливу із суто фізичного
простору на активність в інформаційному та віртуальному просторах.
Значення та вплив інформаційної складової на перебіг гібридної війни
настільки потужний, що все частіше набуває ознак суто інформаційної
війни з результатами навіть більш значущими, ніж від традиційних способів ураження. Поняття гібридної війни у своїх дослідженнях першим почав
використовувати Г. Маклюен, науковим інтересом якого була роль інформації в сучасному світі. Ґрунтуючись на своїх аналітичних доробках, вчений
говорив про те, що засоби масової комунікації стали новими «природними
ресурсами», які збільшують багатства суспільства. На підставі багаторічних досліджень Г. Маклюен [12, с. 202] переконався у стрімко зростаючій значущості інформаційних обмінів, суспільна важливість яких зросла
настільки, що сучасні війни не лише розпочинаються, а й протягом усього
протистояння ведуться в інформаційному просторі, часто – лише в інформаційному просторі, і кінцевою метою їх, крім економічних, політичних,
є також і культурно-інформаційні результати.
Суспільство з низьким рівнем інформаційної культури не спроможне
повноцінно протистояти маніпулятивним технологіям гібридних воєн.
На початку 2014 р. ми могли спостерігати, як частина українців сприймали
меседжі про «фашистську хунту», про «мовну дискримінацію» тощо, які
цілеспрямовано поширювали російські та проросійські українські ЗМІ,
за «чисту монету». На думку П. Шевчука, основними напрямами маніпулятивних психоінформаційних технологій Росії щодо України, які призвели
до уможливлення тієї ситуації, яка наразі склалася в Україні, є наступні:
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зниження іміджу України на міжнародній арені з метою послаблення її геополітичного впливу; спотворення інформації для дестабілізації ситуації
всередині держави та впровадження політики «керованого хаосу»; формування стереотипу меншовартості та вторинності українців; домінування
російської мови, традицій та культури при одночасному витісненні української мови та культури [13].
Те, що Росія використовує в Україні саме гібридний інструментарій
з потужною інформаційною складовою, наочно довели події під час анексії Криму – «ввічливі зелені чоловічки», які в місцевому інформаційному
просторі мали позитивний образ і не сприймалися як вороги, а російська
пропаганда досить довго відмовлялася визнавати їх своїми збройними силами (саме тому українські військові і не змогли застосувати до них зброю);
так званий референдум за приєднання Криму до складу Росії. Також події
у східних областях України досі демонструють, що інформаційний блок
у цій війні є одним із основних інструментаріїв. У цілому можна говорити,
що воєнна суть маскується під начебто мирні дії, саме тому важливим
компонентом такої війни є повне заперечення державою своєї участі у конфлікті, що й досі робить офіційна Москва.
Створена російськими інформаційними технологами позиція в інформаційній сфері, на основі якої розгорнута масована пропагандистська активність, потребує переконливих, адекватних за організацією і культурним
рівнем впливу контраргументів. При цьому, по-перше, необхідним є постійний процес інтерпретацій та реінтерпретацій, оскільки події можуть змінюватися досить швидко; по-друге, інформаційний супровід має постійно вдосконалюватись і в змістовому сенсі, і в культурі задоволення інформаційних
потреб аудиторії, за свідомість якої ведеться інформаційна боротьба.
Дж. Бертолін наголошує на важливості в інформаційній війні інфільтрації виконавців, що передбачає залучення як реальних людей, так і «розмитих» джерел інформування [14]. У цьому разі Росія, забезпечуючи переконливий культурний рівень аргументації в інформаційному протистоянні,
залучає, нерідко «втемну», політиків, артистів, наукових співробітників,
військових аналітиків. Також відбувається залучення різного роду лобістських структур, політичних партій лівого спрямування за межами Росії.
Слід зауважити, що така модель ведення війни повністю відповідає концепції рефлексивного управління як заздалегідь вибудованого керування
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діями супротивника, нав’язування йому такого варіанта сприйняття інформаційних потоків, який у результаті веде до невірного для нього рішення
[15, с. 16]. Г. Смолян визначає рефлексивне управління як дію на свідомість
суб’єктів, що схиляє їх прийняти таке рішення, яке заздалегідь підготовлене
стороною, яка керує суб’єктами [16, с. 55]. При цьому дослідник чітко говорить про основні методи такого рефлексивного управління, які включають
у себе дезінформацію, провокацію, а також компрометацію різного роду
чиновників держави-супротивника. На нашу думку, до суті цих методів
варто ще додати той факт, що головною метою російської пропаганди є не
переконання, а скоріше захоплення та утримування об’єкта пропаганди
в будь-яких далеких від реалій сьогодення уявленнях, щоб нейтралізувати
вплив наративів євроорієнтації.
Аналізуючи з позицій сьогодення процес підготовки російської агресії
стосовно України, слід відзначити досить високий рівень культури відповідних інформаційних операцій. Свої активні пропагандистські дії, які згодом стали підґрунтям для анексії Криму та початку збройного конфлікту
на Донбасі, Росія розпочала ще у 2007–2008 рp., коли в українському інформаційному просторі, використовуючи традиційні та електронні ЗМІ, а також соціальні мережі, закріплювала свої меседжі, спрямовані на підготовку
цільової аудиторії до початку реального конфлікту. На провідні центральні
телеканали й газети, власниками яких були наближені до колишнього
лояльного до Росії президента Януковича олігархи, активно запрошували
редакторів і топових ведучих, які поступово формували відповідний світогляд української аудиторії. У соціальних мережах створювалися різноманітні тематичні групи, куди час від часу вкидалися проросійські меседжі.
Ще однією ознакою нинішньої інформаційної війни РФ проти України є організація деструктивного, необ’єктивного інформаційного впливу
агресора не лише на населення країни, стосовно якої здійснюється агресія,
а й на власне населення. Російські ЗМІ, і навіть наукові кола, є активним
інструментом у такій роботі. Проаналізувавши більшість новинних потоків на російському ТБ та в інтернет-мережі, можна впевнено говорити про
вироблену вже традиційну однобокість у поданні інформації користувачам.
Заангажованими вбачаються й представники наукової спільноти, які говорять про агресивні дії з боку України по відношенню до самопроголошених
республік.
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Незважаючи на невизнання світовою спільнотою анексії Криму та фейкових республік, представники російських ЗМІ, російські аналітики, науковці та всі інші, хто формує суспільну свідомість, говорять саме про «приєднання Криму», про «ДНР» та «ЛНР», або ж взагалі про «Конфедерацію
Новоросія», а також про постійні атаки на них з боку Збройних сил України: «Виходячи із визначення інформаційної війни як цілеспрямованих дій,
які ведуться для досягнення інформаційної переваги шляхом завдавання
збитків інформації, інформаційним процесам та інформаційним системам
супротивника при одночасному захисті власної інформації., стає очевидним, що Україна веде проти Новоросії повномасштабну інформаційну
війну, завдаючи невизнаній Конфедерації істотної шкоди….Завдання Новоросії: зберегти і максимально поширити проросійський світогляд» [17, с. 9].
Слід враховувати той факт, що системна робота в цьому плані приносить
результат. Згідно з опитуванням, яке проводив аналітичний центр «Левадацентр» у 2016 р. (через два з половиною роки після початку війни на Сході
України), негативне ставлення росіян до українців і України в цілому у відсотковому відношенні різко збільшилося з 18 % у 2013 р. до 64 % у 2016 р.,
а позитивне ставлення зменшилося за цей період із 77 до 24 % [18].
Від 2014 р., з початком активної фази збройного конфлікту, інформаційна складова як один з основних елементів гібридної війни стала
наскрізною для російської агресії в Україні. Внаслідок інформаційно-психологічної обробки українців, які в силу низького рівня власної інформаційної культури не спромоглися на активний спротив пропаганді, часткового
скуповування вітчизняних ЗМІ, використання стратегічно важливого контенту (серіали, книги тощо), активної кампанії в соціальних мережах Росії
на перших етапах агресії вдалося істотно дезорганізувати населення України і тим самим зменшити підтримку українцями дій власного керівництва
в умовах неоголошеної війни [19, с. 262].
Вартим уваги є той факт, що, хоча поняття інформаційної війни у відповідних наукових розвідках, спочатку американських, а потім і європейських, присутнє вже не перше століття, однак у правовому аспекті це питання
достатньою мірою не розроблене. І у зв’язку з цим інтерпретація та прогнозування ситуації, що склалася та розгортається на Сході України, має
чимало невирішених проблем з точки зору міжнародного права та гуманітарної політики. Тому виникає ціла низка труднощів у практичній площині:
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по-перше, неможливість чітко визначитися з концепцією та методами
ведення такої війни; по-друге, неможливість притягнення до відповідальності сторони, яка веде такого типу війну; і по-третє, на нашу думку, найголовніше у цьому контексті: труднощі у розробці методів протидії негативним впливам інформаційної війни [17, с. 7].
В умовах посилення негативних інформаційних впливів РФ на громадян України велика увага приділяється розмиванню їхніх ідентичнісних
особливостей. У цьому контексті (формування/трансформація ідентичності) велике значення має рівень інформаційної культури людей, на яких
і спрямований інформаційний вплив через доступні та приховані канали,
оскільки ідентичність формується не лише на базі особистого досвіду,
а й на колективному досвіді, який створюється щоденно в межах суспільних інституцій. З цього приводу О. Саєнко зауважує, що головним завданням інформаційного впливу агресора є зміна установок особистості. Наразі увесь інформаційний контент на території України, джерелом якого
є російські ЗМІ, являє собою відверте перекручування реальної дійсності.
Механізм інформаційно-психологічного впливу ґрунтується на маніпуляції
свідомістю мас і внесенні у неї цілеспрямованої, заздалегідь підготовленої дезінформації. Механізм духовного насильства над людьми спрямований на спотворення повідомлень про реальність, щоб, незважаючи на їх
неправдивість, людина приймала їх як вірогідні та діяла відповідно до такої
деформованої інформації [20].
Маніпулятивна інформація, таким чином, є апріорі деструктивною,
оскільки нав’язує особистості вже готові моделі поведінки. Проте тут варто зауважити, що відповідальність за зміну світоглядних орієнтирів через
вплив дезінформації несе не лише суб’єкт поширення такого контенту,
а й сам об’єкт – через відсутність бажання критично сприймати отриману
інформацію: більшість аудиторії пасивно споживає інформаційний потік,
не аналізуючи ні інформацію, ні її джерело. Слід зазначити, що у періоди
соціальних суперечностей і конфліктів у свідомості більшості людей відбувається, як правило, домінування колективного досвіду (іноді сфальшованого), створеного за допомогою ЗМІ та інших соціальних інституцій,
над індивідуальним. Це може розглядатися як захисна реакція свідомості
людини, якій у такі періоди легше погодитися з колективною точкою зору,
аніж докладати зусиль для доведення її неправомірності чи неправдивості.
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Необхідність підвищення рівня інформаційної культури українських
громадян в умовах поширення зовнішніх негативних інформаційних впливів в умовах інформаційної війни є важливим фактором протистояння інформаційній агресії. Особливого значення в сучасній інформаційній ситуації набуває внесення необхідних корективів у процес інформаційної освіти
громадян, підвищення рівня інформаційної культури особистості. Крім
знань про інформаційне середовище, про закони його функціонування,
основними складовими інформаційної культури людини в сучасних умовах
обов’язково мають бути вміння та навички орієнтуватися в інформаційних
потоках сьогодення, уявлення про маніпулятивні технології агресора, про
наміри ворожої пропаганди. Інформаційна культура кожної окремої особистості в нашій країні стає важливим фактором її громадянської стійкості,
переходячи при цьому до розряду загальнообов’язкових.
Поняття інформаційної культури особистості характеризує одну зі сторін культури, що пов’язана з інформаційним аспектом життя людей. Роль
цього аспекту в інформаційному суспільстві постійно підвищується, і сьогодні сукупність інформаційних потоків навколо кожної людини настільки
велика, різнобічна та різновекторна, що потребує знання законів інформаційного середовища і вміння орієнтуватися в цих інформаційних потоках,
аналізуючи доступну інформацію. Якщо людина не володіє такими знаннями та навичками, вона не зможе повністю адаптуватися до життя в нових
умовах, зокрема і до ситуації, пов’язаної із ворожими впливами в умовах
інформаційної війни.
Поняття інформаційної культури актуалізується з кожним днем, оскільки в сучасному світі залишається все менше можливостей для традиційної
суспільної діяльності без використання інформаційних технологій. З огляду на те, що саме поняття інформаційної культури є достатньо новим для
наукового дискурсу, згоди щодо його однозначного визначення науковці
досі не дійшли. У наукових джерелах можна зустріти кілька варіантів
визначення поняття «інформаційна культура». Через те, що феномен, який
дискриптують поняттям інформаційної культури, складний і багатосмисловий та базується на двох складових елементах – інформації та культурі, тож
слід враховувати це й у розгляді самого поняття інформаційної культури.
У культурологічному аспекті інформаційну культуру можна аналізувати
як спосіб життєдіяльності людини і соціуму в інформаційному суспільстві.
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Деякі дослідники у цьому разі говорять про широке розуміння інформаційної культури – як сукупності принципів і реальних механізмів, що забезпечують позитивну взаємодію етнічних і національних культур, їх поєднання
у спільний досвід людства [21, с. 162]. У межах інформаційного підходу,
або ж у вузькому розумінні – це оптимальні способи використання людиною знаків, даних, інформації в цілому, подання їх зацікавленому споживачеві; спосіб входження людини в інформаційне суспільство.
Залежно від об’єкта аналізу інформаційну культуру в літературі типологізують як інформаційну культуру суспільства, інформаційну культуру
окремих категорій споживачів (за віком, за професійною ознакою тощо)
та інформаційну культуру особистості. Звісно, всі ці типи інформаційної культури пов’язані між собою і формуються на основі один одного.
Інформаційну культуру особистості можна визначити як одну зі складових
загальної культури людини, її інформаційного світогляду, системи знань
та умінь, що можуть забезпечити самостійну діяльність людини щодо оптимального задоволення її інформаційних потреб.
До критеріїв інформаційної культури особистості дослідники відносять:
• уміння адекватно формулювати свою потребу в інформації;
• здатність ефективно здійснювати пошук необхідної інформації в усій
сукупності доступних інформаційних ресурсів;
• уміння опрацьовувати отриману інформацію, а також створювати на її
основі якісно нову;
• навички провадити індивідуальні інформаційно-пошукові системи;
• уміння адекватно відбирати, оцінювати й аналізувати інформацію;
• здатність до інформаційного спілкування та комп’ютерну грамотність
[22].
За рівнями реалізації інформаційну культуру особистості поділяють на:
когнітивну (знання та навички), емоційно-ціннісну (оцінки, відносини, світоглядні установки) та поведінкову (реальна і потенційна поведінка) [22].
З інформаційною культурою тісно пов’язане поняття інформаційної
грамотності, ширше – освіти, яке необхідно розуміти як здатність людини
ідентифікувати потребу в інформації, вміння ефективно шукати потрібну
інформацію, аналізувати її та використовувати, оцінювати джерела отримання інформації щодо їх достовірності та надійності. Слід зауважити,
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що в науковій літературі деякі автори ототожнюють поняття інформаційної
культури та інформаційної грамотності, що, на наш погляд, не зовсім коректно. Обидва поняття характеризують багаторівневий феномен використання людиною інформації. В обох поняттях увага акцентується на умінні
вести адекватний пошук необхідної інформації, аналізувати та критично
оцінювати знайдені джерела та їхній зміст, а також творчо використовувати знайдену інформацію з метою вирішення різного роду завдань. Проте
в контексті глобалізації сучасного світу концепція інформаційної культури
особистості видається ширшою, ніж концепція інформаційної грамотності.
На відміну від інформаційної грамотності, інформаційна культура людини
включає в себе інформаційний світогляд, а також мотивує людину здобувати нові навички в інформаційній підготовці. Також важливою є теза
про те, що від рівня інформаційної культури кожного індивіда залежить
і загальний рівень інформаційної культури громадян окремої держави,
що підтверджується подіями в Україні протягом останніх чотирьох років.
Стосовно стану інформаційної культури в Україні варто зауважити,
що зі здобуттям незалежності вона розвивалася як на інституційному, так
і на неінституційному рівнях. При цьому особливістю використання механізмів формування інформаційної культури до 2000-х років був повільний процес відмови від радянського спадку в розвитку інформаційної
культури суспільства. Такий висновок можна робити базуючись на тому,
що інформаційні комунікації активізувались, як правило, після вироблення
державою (на різних рівнях) необхідних рішень [23, с. 47]. Основними ж
каналами формування інформаційного простору, а відтак і культури, українського суспільства, як слушно зазначає В. Ковалевський, є позаінституційний приватний сектор. Чиновники лише декларують увагу до цієї сфери,
а насправді керують нею «у ручному режимі» через систему санкцій одним і преференцій іншим, що викликає лояльність з боку відповідних ЗМІ
і створює можливості для поширення заангажованих точок зору [24, с. 143].
І. Паримський, характеризуючи реалії сучасного інформаційно-культурного сектору вітчизняного соціуму, також акцентує увагу на його вадах,
які полягають в одновекторності інформаційних комунікацій (науковець
називає їх архаїзмами вітчизняної інформаційної сфери). Відповідно традиційними залишаються й тенденції фідбеку: у суспільстві майже не відбувається впливу на джерела інформації, а відповідно і на актуальні процеси
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та події у країні, що в них відображаються. Реакція реципієнтів не збігається з динамікою розвитку реальності, через що формування відповідної
громадської думки відбувається із значним запізненням. Відповідно, інформація не циркулює, що є однією з характерних рис інформаційної культури
в розвиненому суспільстві, а рухається лише в одному напрямі – від джерела до реципієнта [25, с. 8].
Аналізуючи роль ЗМІ в сучасній Україні, В. Набруско доходить висновку, що механізм артикуляції інформації в Україні має бюрократичний
характер, а комунікативний менеджмент актуальних проблем здійснюють
владні інституції, залишаючи за собою право на формування порядку денного [26, с. 11–12]. Така ситуація консервує авторитарні тенденції у розвитку інформаційної культури українців, залишаючи її на недостатньому
рівні.
Низький рівень інформаційної культури українського соціуму напряму
залежить від процесів, що відбуваються у інформаційному просторі держави сьогодні. Більшість проблем, що накопичилися у цій сфері, мають
системний та хронічний характер через недолугість і недалекоглядність
вітчизняних політиків, для яких основною метою перебування при владі
було накопичення власних матеріальних ресурсів, а не виведення країни
на якісно новий рівень розвитку (тим самим в Україні утворилося замкнене
коло інституційних пасток, розірвати яке вкрай важко). Позитивним моментом російської агресії (якщо можна так сказати) наразі є те, що вона змушує
оперативно шукати шляхи вирішення цих проблем. Можна виокремити
наступні слабкі позиції у стратегічно важливим аспектах вітчизняного національного розвитку в інформаційному контексті:
по-перше, значна кількість медіа, які, вільно функціонуючи в інфопросторі України, активно порушують закони, тим самим несучи загрозу
національній безпеці, і відчувають при цьому безкарність (докази цього
можна знайти в листі Держкомітету телебачення і телерадіомовлення від
02.03.2015 р.);
по-друге, недостатньо захищений від неліцензованих трансляцій телета радіопростір (про що йдеться у звіті Нацради з питань теле- та радіомовлення за 2014 р.);
по-третє, не адекватна вимогам часу система інституційного забезпечення розвитку національної інформаційної сфери, зокрема, досі відсутня
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концептуалізована державна політика у сфері інформаційної безпеки (через
відсутність у національній нормативній системі обмежень щодо володіння
ЗМІ нерезидентами країни в Україні було створено близько трьох десятків
ЗМІ, в назві яких фігурували слова «Россия», «Русь», «Новороссия»);
по-четверте, високий ступінь залежності від власників ЗМІ журналістської спільноти, що породжує заангажованість вихідного продукту (станом на 2013 р. 75 % телеринку і ТОП-10 телеканалів належали чотирьом
медіагрупам, власники яких використовували ЗМІ як інструмент політичного впливу);
по-п’яте, брак у держави механізмів оперативного реагування на зовнішні інформаційні загрози [19, с. 246].
Хронічною проблемою у сфері інформаційної безпеки, а отже і в процесі становлення інформаційної культури громадян, є брак постійного
транслювання національного медіапродукту у низці прикордонних районів
країни (Донецька, Луганська, Сумська, Харківська, Одеська, Волинська,
Закарпатська, Івано-Франківська області). Відтак значна частина українських громадян, позбавлених національного контенту, перебуває під впливом
переважно антиукраїнськи налаштованих медіа суміжних держав.
Слід зауважити, що в 2016 р. Держкомтелерадіо вкотре констатувалося,
що поточний стан справ у цій сфері залишається майже незмінним [27].
Таким чином, для уникнення можливого повторення ситуації, яку
маємо наразі на частині територій Донбасу, на інших українських територіях, одним із необхідних кроків вбачається підвищення рівня якості
інформаційної культури українців (як окремого індивіда, так і суспільства
в цілому). Прикро констатувати, але на сьогодні, незважаючи на високу інтенсивність процесів інформатизації в країні, за низкою показників
рівня інформатизації та інформаційної культури соціуму Україна значно
відстає від розвинених країн [28]. Потребують нагального комплексного
вирішення такі проблеми: досягнення рівня матеріально-технічного забезпечення інформаційної сфери, необхідного для оптимального функціонування інформаційного суспільства (особливо у віддалених від обласних
центрів містах і селищах); розвиток тих областей національної економіки,
які забезпечують розвиток інфосфери (виробництво програмного забезпечення тощо); вирішення проблеми неготовності значної частини населення
здобути знання та навички опанування нових інформаційних технологій,
78

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

що і дало б змогу підвищити інформаційну культуру; розв’язати питання
правового вакууму та несумісності в інформаційній сфері, що допоможе
захистити і громадян від впливу пропаганди, і національний інформаційний простір. Поступове вирішення зазначених проблем матиме своїм логічним продовженням підвищення рівня інформаційної культури громадян.
Водночас слід зазначити, що, незважаючи на проблеми в національній
інформаційній сфері, позитивні зрушення в ній упевнено відбуваються.
За результатами щоквартального дослідження, проведеного Інтернет Асоціацією України, станом на квітень 2017 р. Інтернетом користується 64,7 %
українців [29]. Порівняно з 2005 р., коли користувачі мережі становили
всього 7 % від усього населення, сьогодні спостерігаємо значний прогрес.
Високими темпами зростає й обсяг інформаційних ресурсів, що надає
людині право вибору джерела отримання інформації. Крім того, щорічно
вищі навчальні заклади випускають десятки тисяч IT-спеціалістів [30,
с. 251]. Відчуваючи переваги використання інформаційних технологій у різних сферах життєдіяльності, українці підвищують тим самим свою інформаційну культуру. Як приклад, можна навести дані Національного банку
України щодо проведення українцями безготівкових операцій за картками,
що за останні п’ять років зросли до 36 % [31].
Події останніх чотирьох років спонукають також до посилення інформаційної безпеки на державному рівні, оскільки з початком активної фази
російської агресії на території України постала нагальна потреба переходу
від формального ставлення до проблеми інформаційної безпеки до вибудовування дієвої системи інформаційного захисту нашої країни. Наслідком
формального ставлення до інформаційного захисту на державному рівні
стало порушення територіальної цілісності нашої держави.
Не підлягає сумніву той факт, що розвиток інформаційної безпеки корелюється із становленням інформаційної культури в суспільстві. Саме тому
необхідним вважається додержання в державі балансу безпекової складової та розвитку інформаційної сфери згідно з демократичними цінностями.
При цьому розвиток інформаційної культури напряму залежить від міцності
інформаційної безпеки в державі. Не відокремлюючи один від одного ці два
феномени, дослідники виділяють такі базові характеристики інформаційної
безпеки в суспільстві: стан захищеності інформаційного простору та національних інтересів держави в інформаційному середовищі; захищеність
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законом правил, за якими відбуваються в державі інформаційні процеси;
суспільні відносини, що пов’язані із захистом життєво важливих інтересів
громадян та держави від реально існуючих та можливих загроз в інформаційному просторі – невід’ємна частина політичної, економічної та інших
складових національної безпеки [32, с. 387].
У вирішенні питання підвищення рівня інформаційної культури громадян Україна має послуговуватися такими принципами вибудовування
своєї інформаційної політики: забезпечення максимального доступу своїх
громадян до інформації (також і тих українців, які проживають за кордоном); створення власних інформаційних мереж, які б перекривали пропагандистські системи з-за кордону; сприяння постійному оновленню та зберіганню національних інформаційних ресурсів; зміцнення матеріальної,
правової, наукової бази інформаційної діяльності; створення потужної
системи захисту інформації; сприяння міжнародному співробітництву в галузі інформації та гарантування інформаційного суверенітету України [33,
с. 38–40].
Під час протистояння у гібридній війні на шляху розбудови інформаційної безпеки важливим є також поєднання зусиль держави та громадянського суспільства. Агресія Росії проти України виявила системні недоліки
в інформаційній безпеці та низький рівень інформаційної культури частини
наших громадян, але водночас розкрила й значний потенціал суб’єктів
громадянського суспільства щодо захисту національних інтересів України
у різних площинах (на фронті, в політичному контексті тощо). Недержавні
об’єкти стали рушійною силою, яка дала поштовх розвиткові інформаційної культури українського суспільства. Ідеться про різного роду громадські
організації, рухи, недержавні аналітичні центри, різноманітні об’єднання
громадян (волонтерські, правозахисні, культурно-просвітницькі тощо).
Події останніх чотирьох років, починаючи з Революції гідності, показали,
що громадський сектор став потужним та активним суб’єктом суспільних
змін. Окрім того, саме представники громадського сектору стали одним
із суб’єктів у процесі налагодження сфери інформаційної безпеки (як приклад, громадський центр «Інформаційний спротив»). Таким чином, видається нагальною потреба в інституціалізації та правовому забезпеченні
діяльності представників громадянського суспільства, які активно залучені
до розбудови інформаційної сфери держави.
80

РОЗДІЛ 2. ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНИЙ ПРОЦЕС У СТАНОВЛЕННІ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

На слушну думку Ю. Лісовської, включення інститутів громадянського
суспільства у систему захисту інформаційної безпеки сприятиме вирішенню низки важливих завдань, таких як участь громадськості у прийнятті важливих рішень у сфері інформаційної безпеки; безпосереднє залучення громадськості до процесу вирішення проблем інформаційної безпеки, виявлення їхньої активної позиції з відповідних питань [34, с. 110].
Активна участь громадян в організації спротиву російської агресії, зокрема й інформаційного, сприяє потужному захисту національних інтересів
всередині держави та за її межами і, безумовно, є рушійною силою в процесі підвищення рівня інформаційної культури суспільства. Громадські
активісти стали так званими контрпропагандистами, захищаючи у ЗМІ
та соціальних мережах суверенітет України, викриваючи інформаційні провокації з боку Росії, розвінчуючи фейкові повідомлення, тощо. Як приклад,
сайт StopFake, який з початку 2014 р. спростовує неправдиві повідомлення,
джерелом яких є, як правило, російські ЗМІ. При цьому важливо, що контент на сайті подається одинадцятьма мовами, не враховуючи основну –
українську, що свідчить про прагнення його організаторів донести правдиву інформацію про Україну до мешканців багатьох країн.
Окрему увагу варто приділити таким недержавним організаціям,
як неурядові аналітичні центри, які роблять вагомий внесок у процес розвитку інформаційної культури нашого суспільства. Роль таких центрів
як потужних генераторів нових ідей та альтернативних державним підходів
до вирішення певної проблеми особливо важлива на перехідних етапах розвитку країни, коли спостерігаються значні трансформації у різноманітних
сферах суспільного життя. Саме такі організації виступають посередниками й ефективними каналами зв’язку між державою та інтелектуальним
середовищем, з одного боку, і суспільством – з іншого. Саме вони впливають на визначення ціннісних орієнтирів суспільства, формують суспільну
думку, яка є основним об’єктом атак у гібридних війнах. Неурядові аналітичні центри є також важливим інструментом громадського контролю
за діями владних інституцій. Як правило, свої ідеї аналітичні центри доносять до громадян у виступах у ЗМІ (оскільки наукові доробки фахівців аналітичних центрів спрямовані не на широкий суспільний загал). Надаючи
коментарі із суспільно важливих питань, попереджаючи про певні загрози, спростовуючи чи, навпаки, доводячи правдивість певної інформації,
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представники таких організацій виступають прикладом для громадян
у процесі збору, обробки та аналізу інформації на якісному рівні, що
сприяє утвердженню нових підходів у роботі з інформацією, а отже, і розвитку демократичної інформаційної культури громадян [32, с. 393].
У контексті діяльності громадських об’єднань у сфері становлення
інформаційної безпеки і культури необхідною видається потреба в активній і стабільній співпраці державних та недержавних суб’єктів інформаційної безпеки, що має знайти своє відображення на законодавчому рівні.
Прикладом для запозичення у цьому плані є досвід уряду Нідерландів,
який схвалив стратегію кібербезпеки. Цією стратегією передбачено створення Національної ради з кібербезпеки. Одним з основних завдань цієї
ради є забезпечення співробітництва державного та приватного секторів, а
також різного роду наукових центрів у сфері інформаційної безпеки країни
[35].
Водночас варто зауважити, що недержавні організації можуть також
здійснювати й антидержавницьку діяльність, що негативно впливатиме
на основи національної безпеки країни, й інформаційної зокрема, тим
самим знижуючи рівень інформаційної культури суспільства. Дослідниця
К. Павлюк зазначає, що такий негативний вплив неурядових організацій
на стан національної безпеки, й інформаційної зокрема, проявляється передусім через дестабілізацію внутрішньополітичної ситуації. Так, наприклад,
у 2006–2007 рр. громадське об’єднання «Народний фронт “Севастополь –
Крим – Росія”» виступало на території Кримського півострова із закликами
до дій, спрямованих на зміну державних кордонів України, її конституційного ладу, зокрема, шляхом возз’єднання Криму з РФ. Також у 2007 р.
«Євразійський союз молоді», вже у Карпатах, знищував державні символи,
пояснюючи це своєю реакцією на поширення «сучасного українського
неонацизму» [36, с. 213].
Отже, не всі неурядові громадські організації, навіть якщо вони функціонують цілком легально, сприяють прогресу інформаційної культури українського соціуму, об’єднавчим традиціям в українському суспільстві. Саме
тому необхідним є створення за сприяння держави таких умов (правових,
організаційних, економічних тощо) для діяльності недержавних суб’єктів
у сфері інформаційної безпеки, які б об’єктивно сприяли розвитку інформаційної культури громадян та суспільства в цілому.
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Аналізуючи ситуацію у сфері функціонування таких об’єднань, можна
дійти висновку, що основною проблемою в нинішніх умовах гібридної війни є брак досвіду у їх взаємодії з державою. Незважаючи на дієвість таких
проектів як «Інформаційний опір», «Інформаційний щит», Україна гостро
відчуває брак нових ефективних ініціатив та інноваційних моделей у цій
сфері. Крім цього, дослідники відзначають недосконалість чинного законодавства щодо взаємодії держави та суспільства в контексті забезпечення
інформаційної безпеки і порушення правових норм, зокрема, з боку представників державних інституцій [37, с. 94].
Важливу роль у становленні інформаційної культури суспільства, підсиленні її об’єднавчого значення можуть відігравати ЗМІ, які ретранслюють та формують певні стереотипи мислення і моделі поведінки. Дослідники сучасних українських ЗМІ В. Вакулич та О. Бухтатий акцентують
увагу на тому, що наразі в Україні існує така модель взаємодії держави
і ЗМІ як поляризований плюралізм, яка характеризується низьким рівнем тиражів газет та високим рівнем зв’язку ЗМІ з політичними партіями
і фінансово-промисловими групами [38, с. 105]. Така характеристика стану
речей у сфері функціонування українських ЗМІ частково пояснюється тоталітарним спадком та авторитарними тенденціями у розвитку інформаційної
культури українських громадян. Основними проблемами в такій ситуації є:
складність створення громадських ЗМІ; проблема розколотості інформаційного простору; присутність «джинси»; відсутність адекватної реакції
державних органів на інформацію, що надходить від ЗМІ.
Суспільство має бути захищене державою від впливу таких ринковоорієнтованих медіа для забезпечення справжнього плюралізму інформації.
Водночас держава має гарантувати незалежність «четвертої гілки влади»,
чого на сьогодні в Україні не спостерігається. За відсутності незалежності
ЗМІ відбувається відхід від цивілізованих стандартів інформаційної культури (транспарентність, чесна конкуренція ЗМІ тощо), що може нести загрозу Україні як демократичній державі.
У суспільствах із сталими демократичними традиціями інформаційнокомунікативні системи (ЗМІ) функціонують досить автономно, що надає
їм ширші можливості для діяльності, для незаангажованого висвітлення
подій суспільного життя. В Україні ж залежність ЗМІ є доконаним фактом.
Сучасні українські ЗМІ як творці інформаційної культури соціуму мають
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дбати про загальнонаціональні інтереси, особливо в умовах гібридної
війни: через інформаційну діяльність сприяти єдності українців, популяризувати демократичні цінності тощо. У свою чергу, власники ЗМІ мають
усвідомлювати свою відповідальність за інформаційну політику медіа
та можливий вплив на неї. До певної міри залежність ЗМІ від своїх власників знижує рівень інформаційної культури громадян, оскільки позбавляє
їх права на самостійне мислення (через надавання вже готового продукту).
Підвищення рівня інформаційної культури громадян залежить і від рівня
професіоналізму представників мас-медіа та додержання ними етичних
стандартів журналістики.
Одним з важливих засобів деолігархізації мас-медіа, дотримання традиції об’єднання в українському суспільстві є створення громадського ТБ, яке
має забезпечити неупереджене інформування суспільства про події в країні
та світі. Затверджена у 2010 р. Концепція створення і діяльності Національної громадської телерадіокомпанії України поки що не повністю втілюється
в життя. Відсутність дієвого громадського ТБ негативно впливає на інформаційну культуру суспільства, оскільки більшість каналів діють відповідно
до інтересів своїх власників, широко використовуючи маніпулятивні технології. Саме громадське ТБ має сприяти дотриманню загальноприйнятих стандартів в утвердженні інформаційної культури суспільства, що передбачають
об’єктивність та незаангажованість, контроль та вплив на державно-владні
інституції, міжкультурний діалог, патріотизм тощо. Передусім у питанні
функціонування громадського ТБ важлива незалежність його редакційної політики. Такої незалежності можна досягти лише через фінансування
з недержавних та непартійних фондів (наприклад, спеціальний податок, але
з можливістю для громадян контролювати використання коштів). Проте, зважаючи на нинішній соціально-економічний рівень життя наших співвітчизників, говорити про таке джерело фінансування не на часі.
Досліджуючи проблему еволюції інформаційної культури українського
суспільства, особливу увагу варто приділити аналізу діяльності суб’єктів інтернет-мережі, які останнім часом активно долучилися до боротьби
за інформаційний суверенітет України. До таких конвергентних медіа
можна віднести веб-сайти ЗМІ, CathUpTV, відеосервіси, соціальні мережі,
блоги, фотосервіси тощо. Події гібридної війни в Україні довели дієвість
мережевої взаємодії стосовно оперативного інформування населення, про84
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тистояння інформатакам з боку агресора, згуртування навколо певних проблем, спростування фейкових повідомлень тощо. Особливу роль відіграють
блоги, які стали більш доступним варіантом донесення власної позиції
порівняно з традиційними ЗМІ. Блогери у своїй більшості є високоосвіченими, соціально адаптованими громадянами, вони активно впливають
на соціум і таким чином опосередковано формують інформаційну культуру
громадян, ініціюючи обговорення суспільно значущих проблем. «Основний тягар у боротьбі з агресивною інформаційною політикою російських
мас-медіа, взяли на себе окремі засоби масової комунікації, блогери у соціальних мережах, які виконували по суті функції інформаційних «волонтерів»», – зауважує Т. Власенко [39, с. 16–17]. Отже, треба відзначити в
цілому досить активну позицію суб’єктів громадянського суспільства
у формуванні інформаційної культури соціуму.
У 2014 р. було створено Міністерство інформаційної політики України, одним із основним завдань якого і є здійснення заходів щодо підвищення рівня інформаційної культури громадян через формування чіткої
і послідовної інформаційної політики держави. До основних проектів
Міністерства, які мають сприяти розвиткові демократичної інформаційної
культури можна віднести: проект «Україна. Гідність. Свобода. Креативність», метою якого є інформування у доступній формі світової спільноти
про досягнення нашої держави; Veriﬁcation book – інноваційний ресурс для
представників ЗМІ, який інструктує щодо дій з інформацією у надзвичайних ситуаціях; проект OSINT – програма, метою якої є навчання методик,
які використовують у своїй професійній діяльності популярні команди
журналістів та волонтерів у сфері інформаційного протистояння, такі
як Bellingcat чи InformNapalm (http://osint.academy/). На тренінгах, зокрема,
учасники вчаться перевіряти джерела інформації та відрізняти правдиві
повідомлення від фейкових.
Незважаючи на позитивні надбання Міністерства інформполітики,
його діяльність щодо захисту інформаційного суверенітету має бути більш
системною, що у підсумку сприятиме розвитку національної інформаційної
культури. Захист інформаційної безпеки проголошено на конституційному
рівні однією з головних функцій держави (ст. 17 Конституції України).
Серед головних проблем у контексті національної безпеки і захисту
інфопростору України та одним з основних напрямів у процесі підвищення
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рівня інформаційної культури громадян залишається набуття українцями
навичок оптимального добору джерел інформації для задоволення власних інформаційних потреб, навичок оцінювання інформації та її аналізу.
Результатом довготривалої проросійської пропаганди на території України стала значна популярність саме російських телеканалів та сайтів для
великої кількості українців. Перші кроки з боку держави у протидії такій
пропаганді вже зроблено – введено заборону на доступ до низки сайтів
та заборону на функціонування на території України деяких російський
телеканалів. Проте лише обмежень та заборон не досить для зміни світоглядних установок тих громадян, які звикли отримувати інформацію саме
з цих джерел. Потрібні ефективні заходи щодо підвищення якісних показників функціонування вітчизняних джерел інформації, вдосконалення
контрпропагандистської діяльності вітчизняних державних інституцій
зі спростування фейкових повідомлень та надання правдивого контенту
українським громадянам. Ця інформація має бути такого рівня якості
й переконливості, щоб користувач сам свідомо міг відрізняти правду від
інформаційних диверсій та свідомо боротися з поширенням фейків.
Важливе значення для формування інформаційної культури суспільства
мають законодавча й технологічна бази. Вже у перші роки незалежності
нашої країни було покладено початок нормативно-правовому забезпеченню
розвитку інформаційної культури. У жовтні 1992 р. прийнято Закон України
«Про інформацію» [40], в якому окреслено основні принципи інформаційних відносин: гарантування права на інформацію, її відкритість та доступність, а також достовірність і повнота, свобода вираження поглядів і переконань, правомірність одержання, використання, поширення та зберігання
інформації тощо. Саме ці норми і стали підвалинами розвитку інформаційної культури українського суспільства (хоча саме поняття інформаційної
культури у цьому Законі відсутнє).
У 1998 р. ухвалено Закон України «Про Концепцію Національної
програми інформатизації», де наведено більш детальні характеристики
сутності інформаційної культури в Україні [41]. Одним із недоліків цього
Закону є те, що поняття інформаційної культури в ньому зводиться лише
до комп’ютерної освіченості людини, при цьому не розкриваються мета
такої освіченості і важливість використання людиною інформації. Важливим кроком у становленні вітчизняної інформаційної культури стало видан86
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ня у 2002 р. Указу Президента «Про додаткові заходи щодо забезпечення
відкрито сті у діяльності органів державної влади» [42]. Цим Указом,
зокрема, зобов’язано органи виконавчої влади додержувати прав громадян
на отримання достовірної інформації про діяльність органів державної
влади, обов’язкове опублікування відповідних нормативно-правових актів,
систематичне оприлюднення статистичних даних тощо.
У нормах Закону України «Про Основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» акцентовано на необхідності
підвищення ефективності науки та культури у цій сфері через визначення
таких пріоритетних напрямів як: проведення фундаментальних досліджень
з проблем розвитку інформаційного суспільства; широке запровадження ІКТ
у бібліотеках, архівах та інших закладах культури; переведення в електронну
форму національних культурних та мистецьких надбань; залучення можливостей вітчизняних програмістів для розробки програмного забезпечення
із застосуванням української мови та мов національних меншин [43].
Незважаючи на цілу низку окреслених вище нормативно-правових
актів, можна говорити про відсутність повного охоплення правовою
практикою процесів, пов’язаних із організацією протистояння інформаційній агресії. Такий підхід можна було б втілити у спеціальний
закон (наприклад, закон на кшталт «Про інформаційний суверенітет
та інформаційну безпеку України»), в якому б було чітко прописано зміст
основних понять, а також регулювалися правові засади забезпечення інформаційного суверенітету України, встановлювалися гарантії розвитку і захисту національного інформаційного простору та інформаційної культури
суспільства, зміцнення інформаційної безпеки як однієї з базових складових державного суверенітету та системи національної безпеки України.
Розвиток і поступальна еволюція інформаційної культури суспільства
мають ґрунтуватися на нормах, які є частиною перспективного плану
розвитку держави, внутрішньосуспільної інтеграції, та визначають необхідні для цього розвитку ресурси, відповідно обумовлюючи певні напрями
діяльності владних органів.
Проаналізувавши стан інформаційної культури українського суспільства
та можливі шляхи її розвитку, можна говорити про те, що цей процес обумовлений низкою чинників, як інституційного, так і неінституційного
характеру. Від рівня інформаційної культури залежить здатність і держави,
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і суб’єктів громадянського суспільства протистояти інформаційній агресії.
Крім цього, належне правове забезпечення інформаційно-комунікаційної
діяльності та морально-етичний рівень суб’єктів інформаційного простору
справляють суттєвий вплив на інформаційно-культурну єдність наших
громадян. Саме тому в стратегічному плануванні розвитку інформаційної
культури на державному рівні варто заохочувати ініціативи з боку активних
суб’єктів громадянського суспільства.
Визначення перспектив розвитку інформаційної культури в Україні має
передбачати вирішення цілого комплексу питань (розкриття завдань, які
мають вирішуватися на інституційному рівні та на рівні громадянського
суспільства; удосконалення мас-медійної системи; сприяння розвитку індивідуальної інформаційної культури громадян). На рівні державних органів
має бути забезпечено адекватну нормативно-правову базу цього процесу,
а на рівні інститутів громадянського суспільства потрібно створити відповідні суспільні умови, в яких реалізовуватимуться ці норми. Саме за таких
умов подальший поступ інформаційної культури України буде адекватним
викликам глобалізаційних процесів сучасного світу.
Удосконалення мас-медійної системи в державі передбачає передусім
усвідомлення як самими ЗМІ, так і громадянами місця мас-медіа як «четвертої влади», здатної використовувати дієві механізми стримування та противаг щодо основних гілок державної влади (у цьому контексті важливим
є законодавче врегулювання діяльності ЗМІ, визначення їхнього статусу,
прав та обов’язків, а також забезпечення та гарантування редакторської
незалежності); забезпечення реальної конкуренції у мас-медійному середовищі, що дасть змогу викристалізувати на всіх рівнях роботи ЗМІ основні
параметри їхньої професійної діяльності.
З огляду на те, що в умовах гібридної війни в нашій державі активізувалися зусилля, як державного, так і недержавного сектору, щодо забезпечення інформаційної безпеки держави та розвитку інформаційної культури
суспільства, можна говорити про поступове вдосконалення вітчизняної
моделі інформаційної культури – ефективного механізму суспільної інтеграції українців, запоруки їхньої стійкості перед викликами інформаційного суспільства.

РОЗДІЛ 3

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

3.1. Регіоналістика в системі сучасних
інформаційно-культурних реалій
Серед основних проблем сучасної соціогуманітаристики залишається, здавалося б, розв’язана на початку ХХ ст. у контексті модерного
націєтворення проблема ідентичностей. Актуалізація цього явища та його
наукового осмислення пов’язана не лише з процесами «запізнілого націєтворення», а й зі зміною інформаційно-культурних реалій: відкритий
інформаційний простір, бурхливий розвиток мережевих взаємозв’язків,
висока мобільність, зумовлені глобалізаційними процесами, викликали
посилення невизначеності соціальних відносин, призвели до глобальної
кризи ідентичностей. Нормативне значення для позиціонування індивіда
як повноправного члена політичної спільноти, національної, орієнтованої
на країну походження, складової в системі ідентифікаційних орієнтирів,
знижується.
Водночас продуковані лідерами глобалізаційних процесів смисли проникають у національні інформаційні простори, створюючи нові системи
цінностей, нові стилі життя та нові види ідентифікацій для громадян і призводячи цим самим до глобальної уніфікації світоглядних установок. З
іншого боку, у відкритому інформаційному просторі має місце свідома або
неусвідомлена протидія знеособленим символам, відповідно, активізується
національна свідомість (у тому числі локальна ідентичність) як компенсатор розмивання ціннісних орієнтирів у сучасному медіатизованому суспільстві. Ці фактори зумовлюють зростання значущості як чіткої системи
координат і компенсатора розмивання орієнтирів «ідентичності місця».
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Таким чином, регіональна ідентичність розглядається як об’єктивний стан
включеності індивіда в регіональний соціум, що ґрунтується на рефлексивному почутті самототожності й цілісності в просторі (ототожнення себе
з місцем і його громадою) та часі (ототожнення з минулим регіону, його
культурними здобутками) як результату когнітивного, ціннісного, емоційного процесів усвідомлення належності індивіда до регіональної спільноти.
Залежно від дослідницького інтересу регіональна ідентичність як об’єкт
соціокультурних досліджень може бути розглянута в дуже широкому діапазоні: від символічного освоєння простору до регіональної культури, від
ціннісної основи закріплення соціальної спільності до використання регіональної унікальності в прагматичних політичних цілях еліт. Таким чином,
багатовекторність і смислова різноманітність регіональної ідентичності
включає врахування впливу фізичного простору на регіональну свідомість,
уявлень мешканців про спільність території; історію освоєння культурного
й соціального регіонального простору, що супроводжується формуванням
ціннісно-забарвлених і емоційних уявлень; колективну історію та особливості регіональної культури; символічне освоєння й репрезентацію простору, результатом чого є світоглядні аспекти формування співтовариства.
Указані елементи формують культурологічний рівень дослідження проблематики регіональної свідомості.
Другий рівень – вивчення співвідношення регіонального й загальнонаціонального в уявленнях населення в різних регіонах. Наступний рівень –
електорально-політичний, що визначається зростанням значення регіонів
у складі національної держави та відповідно регіоналізацією політичного
простору як суб’єктів політичного процесу й пов’язаний із статусом регіональної ідентичності як елемента концептуалізації соціально-політичної
та соціокультурної динаміки національного простору. Таким чином, суть
регіоналістики як міждисциплінарної науки полягає в системному підході
до вивчення об’єктивних процесів регіоналізації (географічної, політичної,
економічної, культурної).
Важливо при цьому враховувати, що сучасні інформаційні технології
створюють нові й додаткові можливості для реалізації локальної ідентичності, що виявляється в зростанні інтересу до регіональних особливостей,
емоційної прив’язаності до рідних населених пунктів, урешті-решт укоріненості у фамільній історії. Звідси виникає зростання ролі інституцій,
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що так чи інакше виступають хранителями колективної пам’яті людства –
бібліотек, музеїв, архівів, останнім часом їхніх віртуальних представництв
чи спеціальних проектів.
Не менш важливим аспектом видається дослідження специфіки формування інформаційного поля регіонів – як з огляду на загальні тенденції
інфології, так і зважаючи на вплив інформаційного чинника у світоглядних, відповідно, політичних преференціях жителів регіонів. Сучасні засоби
зв’язку та масової інформації фактично формують інформаційний простір
кожного регіону і виконують одночасно дві взаємопов’язані функції: з одного боку, є прямим відображенням розвитку регіональної самосвідомості
на конкретній території, а з іншого – виступають як один з важливих факторів його формування та впливу на розвиток регіональної самоідентичності. Фактично Інтернет, як показують сучасні дослідження, є не тільки
«провідником» сучасних процесів глобалізації у світі, а стає дедалі більше
відображенням власне локальних взаємозв’язків на конкретній території, що зумовлено зростанням інтернет-послуг, які мають чітку територіальну прив’язку – регіональні дошки оголошень, новини, дозвілля, туризм,
освіта, знайомства, екологія, спортивне вболівання тощо. Неформальне
спілкування в межах регіону, населеного пункту чи навіть його окремих
районів інтенсифікується через регіональні форуми. У результаті сукупність регіональних інтернет-проектів і сервісів для регіональних користувачів створюють віртуальний інформаційний простір регіону, що є водночас відображенням його когнітивного образу та сформованих локальних
взаємозв’язків.
На сучасному етапі інформаційно-комунікативні технології створюють
потужні можливості для осмислення регіональних інтересів і їх реалізації,
тим самим активізації регіоналізму через можливості електронного урядування – обговорення тих чи інших регіональних проблем, голосування
та реалізації місцевих проектів. Показовим прикладом є реалізація програм
громадського бюджету (бюджету участі, participatory budget) – інструмента
електронної демократії, що дає змогу громаді розпоряджатися частиною
коштів міського бюджету, щодо якої мешканці міста самостійно обирають, на що їх витрачати, шляхом голосування, результати якого мають
пряму дію. Цей інструмент залучає активних громадян для зміни свого
міста через можливість створювати проекти й команди для їх реалізації,
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представляти в інформаційному просторі, отримувати підтримку громад
через електронне голосування та добиватися фінансування містом і, відповідно, реалізації. Зокрема, результати реалізації ініціативи е-урядування
в Києві «Громадський бюджет Києва» у 2016–2018 рр. дають змогу говорити про такі тенденції. По-перше, за результатами трьох років проекту
зберігається зростання включеності громадян, тобто перспективність цього
напряму діяльності. По-друге, найбільш актуальними є проекти, спрямовані
на розвиток освіти (40 % ініціатив-лідерів за результатами голосування),
на другому місці – спорт (16 %), тоді як безпека, дороги й транспорт, а також інформаційні технології є найменш привабливими категоріями (лише
1 % переможців). Таким чином, можна говорити про привабливість для громад нагальних, сьогоденних проектів, що вказує на простір для подальшої
роботи громадських активістів, з тим щоб просувати стратегічні проекти
розвитку. Також можна говорити про різний рівень включеності районів
з урахуванням того, що найактивніше кияни голосують за загальноміські
проекти. Важливим результатом подібних проектів видається формування
команд ініціаторів і спільнот підтримки через впровадження нових інформаційних технологій, що пришвидшують розвиток громадянського суспільства.
Іншим прикладом реалізації громадської участі через сучасні інформаційно-комунікаційні технології можуть бути громадські обговорення проектів нормативно-правових актів, що ухвалюються місцевими органами
влади, зокрема і в контексті декомунізації як процесу очищення фізичного
та символічного простору від об’єктів, що репрезентують комуністичну
ідеологію. Переіменування вулиць і населених пунктів супроводжується
активними дискусіями як на офіційних сайтах безпосереднього голосування, так і додатково в соцмережах, що дає можливість говорити про
ці ресурси як про простір ідентичнісних практик, зокрема і в регіональному
контексті.
Загалом ідентифікаційні процеси, також і пов’язані з регіональною
ідентичністю, що протікають у інтерактивному інформаційному просторі,
об’єднуваному назвою «соціальні медіа», видаються особливо перспективними. Сьогодні можна констатувати – і як світовий тренд, і як характерну
рису вітчизняного інформаційного інтерактивного простору – формування
регіональних блогосфер. Цілком логічним є розвиток блогів, що висвіт92
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люють місцеву специфіку – від актуальних, головним чином для земляків, до авторитетних загальнонаціональних майданчиків, що висвітлюють
регіональні події з точки зору знання ситуації на макрорівні, маючи власні
джерела інформування [1]. Сьогодні можна вже говорити про те, що українська блогосфера має яскраві та впізнавані регіональні обличчя: місцева
проблематика, супроводжувана доволі часто підкресленим регіональним
колоритом, активно представлена в інтернет-просторі в дописах відомих
блогерів. Регіональний стиль значним чином формується за рахунок мовної
особливості: використанні діалектизмів чи своєрідних місцевих койне –
специфічних мовленнєвих утворень, що виникли під сильними впливами
польської, німецької мов, ідиш тощо [2]. У вітчизняному інформаційному
інтерактивному просторі представлено стилізації одеської говірки; галицькі
блогери в соціальних мережах доволі активно послуговуються колоритною
«львівською ґварою» чи «львівським балаком»; особливостями закарпатської говірки для надання оригінальності та яскравості своїм дописам послуговуються учасники місцевих проектів.
Загалом роль соціальних медіа в популяризації регіональних говірок
аж до їх міфологізації, посилюваної комерціалізацією таких соціокультурних феноменів, заслуговує на окремі дослідження. Відзначимо лише, що популярність слів і виразів з яскравою регіональною специфікою в соціальних медіа зумовлена не лише необхідністю збереження місцевих діалектів, а й потребами інтернет-комунікації, що характеризується, серед іншого,
неформальністю. Іронічність і неофіційність інтернет-дискурсу за умови
слабкості стихійних форм існування мови, зокрема таких як сленг чи жаргони, виявляє лакуни соціальної диференціації мови та примушує до пошуків способів їх заповнення – як з іноземних мов, так і історичними й регіональними виразами. Загалом можна висловити попереднє припущення,
що такі процеси здатні сприяти зміцненню комунікативної потужності
української мови, а взаємне проникнення діалектизмів, використання й популяризацію їх через комунікацію в соціальних мережах варто виділити
як перспективну проблему сучасних соціокультурних досліджень. Саме
авторитетні регіональні блогери стають агрегаторами громадянської активності та джерелом інформації про життя земляків, у тому числі для ЗМІ.
Розвитку інформаційного поля регіону в соціальних мережах сприяє
також розвиток такого явища, як інтернет-туризм. Ідеться, з одного боку,
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про використання можливостей мережі для планування, бронювання, оплати – фактично повного інформаційного забезпечення подорожей і розвитку відповідної інформаційної інфраструктури українських міст чи
інших туристичних об’єктів. З іншого боку, інтернет-комунікація сприяла
відновленню жанру подорожніх нотаток у новітньому форматі та в потужних масштабах – публікації світлин з подорожей у соціальних мережах на
зразок Instagram, ведення фотоблогів, відгуків на туристичних форумах,
спеціальних блогів про мандрівки й туризм стали потужним напрямом
сучасної користувацької творчості.
Активно розвиваються локальні спільноти в соціальних мережах найрізноманітнішого спрямування: краєзнавчі, історичні, туристичні, розважальні, громадські, екологічні; створені для обміну корисною для
мешканців міста чи району інформацією або представлення регіону в національному інформаційному просторі. Так, великі українські міста представлені рядом популярних спільнот, що можуть об’єднувати десятки тисяч
користувачів.
Користувацький контент регіональної тематики може істотно різнитися
за якістю – від аматорських світлин, цікавих невеликому колу друзів (при
цьому розміри аудиторії за емоційним впливом цілком можуть бути компенсовані її включеністю, а кількість таких малих груп охоплювати значну
частину інтернет-користувачів) до авторських матеріалів високої художньої
вартості. Останнім часом зростає роль колаборативних проектів, наприклад ініційованої Бібліотекою Конгресу США у своєму акаунті в мережі
Flickr практики соціального тегування: користувачі можуть додавати теги
й коментарі до фото в колекціях 1930 s-40 s in colour та News in the 1910 s;
допомагають ідентифікувати людей і фотографів у колекції Liljenquist
Family Collection of Civil War Photographs. Українським прикладом таких
практик може бути проект «Київ. Фотолітопис» (photohistory.kiev.ua) –
цифровий архів видавництва «Варто», що спеціалізується на випуску книг
і мультимедійної продукції про Київ та Україну. Сайт представляє цифрові
копії книг, журналів і газет київської тематики, що видавалися із середини ХІХ ст. до нашого часу, карт Києва, листівок, малюнків; фото-, відеота кінохроніку, причому це відкритий проект, що запрошує до співпраці
небайдужих киян, києвознавців, працівників музейних установ і власників
домашніх архівів.
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Уся сукупність описаних вище регіональних інтернет-проектів створює віртуальний інформаційний простір кожного регіону, що відображає
його когнітивний образ як результат розвитку регіональної ідентичності
з характерними регіональними міфами, лінгвокультурними особливостями,
власним простором пам’яті, урешті-решт власними способами самоідентифікації. Стереотипізований образ регіону чи населеного пункту, сформований у масовій свідомості як на основі конкретних особистих вражень,
так і опосередкованим чином з матеріалів мас-медіа, літературних та кінематографічних джерел, на основі розповідей очевидців, чуток і домислів,
може розглядатися як його імідж, що об’єднує уявлення про соціокультурні,
історичні, соціально-економічні, політичні та інші особливості цієї території. Урешті-решт, виходячи з ринкової логіки, за якою прибуток можуть
приносити не лише товари та послуги, а й нематеріальні активи, у тому
числі того чи іншого географічного простору, зауважимо, що популярність
та унікальність міст і регіонів цілком може бути конвертована в прибутки.
У цьому випадку можна говорити про бренд міста або регіону як його конкурентну ідентичність, суму всіх матеріальних і символічних елементів, які
роблять місто (регіон) унікальним, власне, його комерціалізований образ.
Більше того, у випадку з брендингом ідеться не просто про багатовимірний
конструкт, функціональні, емоційні й матеріальні елементи якого в сукупності створюють унікальний набір асоціацій з місцем у суспільній свідомості, а й про цілеспрямоване формування цих асоціацій.
Загалом важливою рисою описаних регіональних сегментів інформаційного простору є те, що вони в інформаційному плані не лише відображають
особливості регіональної самоідентифікації, а й фактично транслюють образ регіону, витворений регіональною громадою, за межі цього регіону, що,
по-перше, сприяє формуванню впізнаваних регіональних образів у свідомості українців і при цьому подальшому розвитку регіональної ідентичності
на основі протиставлення її образам інших регіонів та всієї країни загалом.
Очевидно, що регіональна ідентичність здатна виступати як потужний
ресурс розвитку: підвищення ефективності управління, становлення громадянського суспільства, зростання інвестиційної привабливості, розвитку
внутрішнього і в’їзного туризму.
Однак хоча регіоналізм і має потужний конструктивний потенціал,
українські реалії засвідчують не просто відсутність його ефективної
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реалізації, а й за умови активного використання як маніпулятивного об’єкта
як внутрішніми, так і зовнішніми гравцями деструктивні перспективи. Розгорнута проти України війна значним чином базується на інформаційних
моделях і симулякрах – ідеократично спроектованій та сконструйованій
реальності [3, c. 65], що не має ніяких референтів. Підготовка й розгортання агресії проти України включали підміну через систему інформаційнокомунікаційних механізмів, покликаних розмити будь-яку відмінність між
реальними й удаваними (ілюзорними) об’єктивними уявленнями цільових
груп про характер конфлікту, тими «інформаційними фантомами», які потрібні агресору. Дослідження цих процесів і явищ передбачає, з одного боку,
з’ясування механізмів інфільтрації та трансляції в українському інформаційному просторі ворожих українській ідентичності й державі смислів.
З іншого – виділення світоглядної основи, на якій вибудовуються інфільтровані симулякри. Ідеться про світоглядні преференції громадян України,
базуючись на яких російськими пропагандистами вироблялися ворожі чи,
скоріше, перетворювалися на токсичні раніше сформовані смисли. Саме
прищеплення на вже існуючі ідеологічні конструкти робить насаджені ідеологеми «чіпкими», примушує реципієнта вважати їх «своїми» й захищати
від спроб деконструкції.
Конструювання реальності при підготовці агресії та в її процесі значним чином спиралося на ту регіональну ідентичність, що трактувалася
не лише російськими політтехнологами, а й багатьома українськими політиками та науковцями як «південно-східна». Механізм цього опертя можна
простежити за використанням і нав’язуванням в інформаційному просторі
таких пропагандистських конструктів, як «народ Донбасу», що його за аналогією з успішним використанням симулякра «народ Криму» намагалися
експлуатувати як легітимізуючий конструкт при російській агресії на Сході України. У цьому ж контексті треба розглядати просування політикогеографічних симулякрів типу «Новоросія» (симулякром цей вираз може
вважатися хоча б тому, що історично застосовувався лише кабінетно й стосувався південних областей України. Донецьк і Луганськ же ж ніколи
не входили до регіону, що в Російській імперії описувався цим терміном. До того ж термін має неавтохтонне походження та не є самоназвою).
Інфільтрація цього виразу, попри його неактуальність для українського
політичного поля та практичну відсутність (маргінальність) у інфопросторі
96

РОЗДІЛ 3. ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОУКРАЇНСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ

в значенні територій, що прагнуть до відокремлення й мають історичне
обґрунтування для таких прагнень, готувала та супроводжувала в інформаційному полі спроби інспірувати «паради суверенітетів» у Донецькій,
Луганській, Харківській, Миколаївській, Херсонській, Дніпропетровській,
Одеській, Запорізькій областях.
Спроби описувати Південь і Схід України, здійснювані не стільки науковцями, а публіцистами й політологами, як єдиний історико-географічний
регіон не лише не відповідають реаліям, а й підтримують інформаційні
російські ідеологічні конструкти, так само як і продукована ще наприкінці
минулого століття й законсервована окремими дослідниками до сьогодні
традиція апелювати до відмінностей у ментальності, ціннісних орієнтаціях
та поведінці мешканців Західної України й «решти областей України» [4,
с. 238–239]. Власне, схильністю зводити регіональні відмінності до різниці
в електоральних преференціях і ототожнювати її з баченням майбутнього
країни чи навіть з ідентичністю хибує певна частина вітчизняної регіоналістики. Відповіддю ж на такі узагальнення може стати розширення поля
досліджень, акцентування в них на специфіці розвитку інформаційнокомунікаційних процесів.
Російська агресія, що базується, зокрема, і на симулякрі «штучної України», у якому природна гетерогенність країни трактується як сукупність
«подарованих» територій, з одного боку, актуалізувала, з іншого – дала достатньо емпіричного матеріалу для переосмислення проблеми українського
регіоналізму, зокрема його відображення в інформаційному просторі. Ідеться
не лише про наукове осмислення, а й про саморефлексії українського суспільства, що додатково актуалізує проблему дослідження інтерактивного
інформаційного простору як перспективної джерельної бази і своєрідної
«лабораторії» для вивчення процесів ідентифікації. Контент регіональної
тематики – туристичних зарисовок, волонтерських проектів, краєзнавчих
досліджень, політичних чи історичних дискусій – дає змогу, наприклад, зробити користувачам висновки про ментальну близькість туристичних Львова
та Одеси чи «копачів» вугілля на Донбасі й бурштину на Волині. Тобто
як ситуація успіху, так і безвідповідальний та хижацький споживацько-патерналістський світогляд осмислюються тут через кросрегіональний контекст.
Таке зіставлення чи «накладання» образів у інформаційному полі для виявлення спільних смислів забезпечується специфікою соціальних медіа.
97

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Особливості формування, трансформації та трансляції регіональної
ідентичності в просторі соціальних медіа, осмислення регіоналізму як соціокультурного феномену, з його специфікою функціонування в сучасному
інформаційно-комунікаційному просторі, дослідження особливостей формування інформаційного поля регіонів видається не лише актуальним,
а й суспільно затребуваним завданням – як з огляду на загальні тенденції
інфології, так і зважаючи на вплив інформаційного чинника у світоглядних,
відповідно, політичних преференціях жителів регіонів.
Очевидно, що, хоча регіоналізм має потужний конструктивний потенціал, українські реалії засвідчують не просто відсутність його ефективної
реалізації, а й за умови активного використання як маніпулятивного об’єкта
як внутрішніми, так і зовнішніми гравцями деструктивні перспективи
[5, с. 35–38]. Тобто притаманна Україні через історичні обставини гетерогенність – наявність регіональних відмінностей у ставленні до історичних
подій і постатей, до суспільного шляху розвитку, соціокультурної ідентифікації громадян різних регіонів України, їхнє ставлення до основних церков
в Україні та основних мов спілкування були перетворені на конфліктогенний фактор, з одного боку, відсутністю на державному рівні цілеспрямованої політики національної єдності й спільного бачення розвитку країни,
з іншого – практично відсутністю спроб недопущення різними політиками
використання існуючих відмінностей між регіонами для отримання політичних переваг. Істотно погіршили ситуацію маніпулювання регіональними світоглядами через насадження контроверсійних поглядів на минуле
й майбутнє країни іззовні, що на тлі характерної для України проблеми
відсутності культури політичного й суспільного діалогу стало передумовою
для використання світоглядної та ідентичнісної кризи для підважування
української державності загалом.
Проте, незважаючи на очевидну штучність нинішнього інспірованого
«розколу», залишається фактом, що підставою й декораціями для зовнішнього втручання стало невдоволення носіїв певного типу ідентичностей –
як мінімум лояльних до українсько-російського братства та радянського
минулого. Саме ці настрої, що виявилися як пасивне невдоволення (у більшості випадків) і відкрита антиукраїнська позиція з готовністю до активних
дій (у меншості), були використані для інспірування «громадянського конфлікту» як інформаційного прикриття прямого вторгнення.
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Сьогодні в контексті російсько-українських смислових війн російською
стороною докладаються зусилля не лише до того, щоб нав’язати українцям збереження й модернізацію радянсько-імперських міфологем, як-от
«братські народи» (у варіаціях «один народ», «русский мир» тощо), а паралельно реалізовуються спроби протидії ідентичнісним практикам – і далеко
не тільки на окупованих територіях, де інформаційне поле контролюється
з РФ. З наукової точки зору, перспективною пояснювальною моделлю
для описаних проце сів видається пропонована дослідницею Т. Гундоровою теорія «повторної колонізації», що передбачає відтворення великого імперського наратива – модернізація ідеологічного проекту «русский
мир» і «вирівнювання» території впливу – спроби політичної мобілізації
російськомовного населення на всьому пострадянському просторі, зокрема,
на основі гібридної культурно-ідентичної моделі (російсько-імперськорадянської) [6, с. 23–26].
Водночас провал «російської весни» в запланованих масштабах (про
інформаційне забезпечення ішлося вище) може стати переломною точкою
в динаміці регіональної ідентичності південних і східних областей України.
По-перше, увиразнення української ідентичності тих територій, що врятувалися від реалізації новоросійського сценарію зусиллями громадянського
суспільства (має значення й рівень підтримки українського проекту місцевими елітами), звільнених і граничних (тих, що є, по-суті, прифронтовими
й перебувають під загрозою якщо не окупації, то військових ударів). Ресурси, що створюють віртуальний інформаційний простір регіонів, відображаючи когнітивний образ: регіональна блогосфера; локальні спільноти в соціальних мережах найрізноманітнішого спрямування; волонтерські проекти,
Twitter- і Facebook-сторінки регіональних ЗМІ – засвідчують поступове
формування українськості інформаційного простору як норми. Ідеться
не стільки й не тільки про мовний показник, хоча частка україномовного
контенту продовжує зростати, скільки про український світогляд – такий,
що пов’язує майбутнє особисте і свого регіону з Україною. Акцентуювання
українськості інтерактивного простору відчутно прослідковується через
його символізацію – наповнення національною символікою (жовто-блакитний прапор, тризуб, гімн; святковий, кулінарний, спортивний та інші
інтернет-дискурси, що маркують національне світосприйняття та самовираження).
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Такі процеси цілком закономірні: регіональна ідентичність не виходить
на перший план в ієрархії самоусвідомлення в стабільному суспільстві
із стійкою національною ідентичністю, проте в умовах ослаблення або кризи національної вона здатна, особливо за умови політичного педалювання
існуючих відмінностей у самоідентифікації, історичній пам’яті, скласти
конкуренцію національній і, отримавши політичний відтінок, поставити
під загрозу єдність країни. З іншого боку, регіональна ідентичність здатна
виступати як потужний ресурс розвитку, що потребує актуалізації як на
практичному, так і на дослідницькому рівнях. Тож осмислення регіоналізму як соціокультурного феномену – з його специфікою функціонування
в сучасному інформаційно-комунікаційному просторі – видається не лише
актуальним, а й суспільно затребуваним завданням.
3.2. Сучасні комунікативні процеси у зміцненні
національного інформаційного комплексу
Нинішній етап інформатизації українського суспільства забезпечує підвищення ефективності суспільної діяльності на основі розвитку
культурно-інформаційних процесів, зростаючої ефективності використання інформаційних ресурсів як на загальнодержавному рівні, так і на
рівні регіональних складових національної інформаційної основи розвитку. Якраз ситуація з розвитком регіональних складових, з нерівномірністю цього розвитку на сьогодні і є однією з важливих проблем еволюції
національного інформаційного комплексу, інформаційної основи національного розвитку нашого суспільства в майбутньому.
Практика розвитку інформаційних проце сів сьогодення свідчить,
що в умовах посилення глобалізаційних процесів ефективний розвиток
національного інформаційного комплексу відбувається за умови виваженої,
адекватної інформаційної політики держави, створення нею сприятливих
умов для інформатизації, розвитку суверенних інформаційних ресурсів,
а також за умови гармонійного поєднання використання вертикальних
і горизонтальних інформаційних обмінів у структурі суспільства.
На сьогодні, незважаючи на відчутні результати в основних центрах
впровадження інтернет-технологій у столиці, Закарпатській, Львівській,
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Тернопільській та деяких інших областях, Україна за основними показниками інформатизації перебуває всередині світового списку держав щодо
освоєння електронних інформаційних технологій. І саме нерівномірність
освоєння нових технологій регіонами, про що показують дані Київського міжнародного інституту соціології, обумовлює цей результат
(рис. 3.1).
Чи маєте Ви вдома інтернет-підключення (будь-яке?)

Рис. 3.1. Нерівномірність освоєння
нових технологій регіонами
Джерело: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621
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Як зазначають дослідники Київського міжнародного інституту соціології, у лютому 2016 р. 61,6 % дорослого населення України користувалося
Інтернетом (рис. 3.2).



Рис. 3.2. Питома вага користувачів Інтернету серед дорослого населення України
Джерело: http://www.kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=621

Дослідники зазначають, що темп приросту протягом лютого 2015 р. –
лютого 2016 р. становив 8 %. Незважаючи на всі негаразди в країні, користування Інтернетом неуклінно зростає – усього за період з лютого 2014 р.
до лютого 2016 р. кількість користувачів Інтернетом зросла на 7 в. п.,
а темп приросту становив 13 %. Проте, незважаючи на таку позитивну
динаміку, користування Інтернетом істотно варіюється залежно від області проживання. Найбільше домогосподарств з домашнім підключенням
спостерігається в Києві (78 %), водночас у Кіровоградській області
таких майже у 2,5 раза менше. Така нерівномірність свідчить не лише про
недостатньо ефективне використання базових інформаційних ресурсів
у регіонах в інтересах загальнонаціонального розвитку, а й про недостатнє
використання в інтересах розвитку регіонів загальнонаціонального інформаційного потенціалу та акумульованих у фондах національної інформа102
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ції, актуальної для розвитку зарубіжної інформації. Ефективність використання всіх регіональних і загальнонаціональних інформаційних
ресурсів, складових національного інформаційного комплексу зростає
з розвитком спільної в національному вимірі системи інформаційних
комунікацій, впровадженням у систему інформаційних обмінів електронних інформаційних технологій, формування відповідних запитам інформаційного суспільства координаційних механізмів функціонування інфосфери
сучасного суспільства.
В умовах глобальної інформатизації вирішення такого завдання може
бути успішним лише за умови розвитку національного інформаційного комплексу як єдиного координуючого механізму в масштабах нації, держави.
Скоординована за його допомогою робота має забезпечити виробництво
суспільно необхідної інформації, організацію ефективного керування вітчизняними інформаційними ресурсами, забезпечення підготовки їх до
дієвого використання в національному інформаційному просторі та налагодження конструктивної, такої, що відповідає національним інтересам,
співпраці у сфері міжнародних інформаційних обмінів.
У зв’язку з цим, з активізацією інформаційних процесів у суспільстві
актуалізується потреба вдосконалення реалізації певних функцій держави
в інформаційній сфері, пов’язаних з необхідністю організації функціонування сучасного національного інформаційного комплексу. Підтримувані
та вдосконалювані державою вертикальні інформаційні обміни в цілому
є системопідтримуючим, спрямованим на суспільний розвиток інформаційним механізмом, що створює загальну конфігурацію національного
інформаційного комплексу. Держава на цьому етапі розвитку суспільства
є основним інструментом консолідації в суспільстві, «організуючим началом і координатором буття» [7, с. 17] інформаційної системи, що охоплює
національний інформаційний простір, сприяє його розвитку, забезпечуючи
в процесі своєї трансформації прогрес у сфері демократичних перетворень.
По-перше, держава має забезпечувати якісний доступ усіх категорій
громадян до продукованої нею інформації – як до офіційних матеріалів,
так і до роз’яснення змісту власної діяльності. Для цього здійснюються
відповідні правові, матеріально-технічні та інші заходи, розвиваються
магістральні інформаційні комунікації, налагоджується власне виробництво й поширюється інформація. До того ж усі інформаційні обміни,
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що здійснюються за допомогою контрольованих державою інформаційних
комунікацій, є вертикальними інформаційними комунікаціями [8, c. 16–17].
По-друге, держава створює умови (правові, економічні тощо) для реалізації проектів суспільного розвитку, об’єднання потенціалу інформаційних, інформаційно-аналітичних центрів, громадських організацій, наукових
установ, що продукують нову, необхідну для розвитку інформацію в контексті вирішення завдань інформаційного суспільства. Вона також має опікуватися організацією діяльності центрів комплектування та організацією
високопродуктивного використання наявних інформаційних ресурсів, особливу увагу звертаючи на збереження й збагачення суверенної інформації.
У зв’язку з цим необхідне технологічне й методологічне оновлення діяльності бібліотечних і архівних установ.
У справі комплектування центрів зберігання суспільно корисних інформаційних ресурсів зростаючого значення набуває комплектування новими,
необхідними для національного розвитку зарубіжними інформаційними
ресурсами. Використання передового науково-технологічного зарубіжного
досвіду в комплексі з національними здобутками й прагненнями на шляху
суспільного прогресу стає важливим фактором сучасного інноваційного
розвитку, важливим пріоритетом Української держави.
По-третє, вертикальні інформаційні обміни в суспільстві, ініційовані
державою, обумовлюють необхідність створення і вдосконалення надійних
соціальних комунікацій, доступних для всіх членів суспільства. Система
цих комунікацій, підтримувана національними організаційно-правовими
й техніко-технологічними засобами, становить інфраструктуру інформаційних обмінів у рамках національного інформаційного простору. Відкритість
влади для громадян, прозорість її рішень і дій сприяє зміцненню її легітимності та забезпечує їй можливість адекватно реагувати на актуальні проблеми внутрішньодержавного розвитку й міжнародних відносин. Водночас
налагодження зворотного зв’язку – від інститутів громадянського суспільства до органів державної влади – дає змогу органам державної влади
сформувати уявлення стосовно співвідношення вимог і підтримки громадян та ефективності політики влади, що в результаті виявляється ключовим
фактором для стабільності або нестабільності всієї системи [9, с. 112–113].
Для підвищення ефективності управлінської діяльності ця система має
якомога повніше використовуватися також у режимі зворотного зв’язку –
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від користувача до органів державної влади. Через неї має здійснюватися
інформування органів державної влади про наслідки управлінських дій,
ефективність реалізації тих чи інших проектів; відбуватися донесення
пропозицій, корисних ідей, широкого творчого вкладу членів суспільства
в його розвиток. Функціонування цього механізму сприятиме консолідації
суспільства, вихованню в його членів почуття причетності до загальносуспільної діяльності, патріотизму.
По-четверте, поряд із зростанням необхідності залучення інноваційної
інформації зарубіжного виробництва для розв’язання проблем суспільного
розвитку держава в інформаційному суспільстві має сприяти просуванню
вітчизняних інформаційних продуктів на міжнародні інформаційні ринки
продуктів, виготовлених і в державних наукових, науково-інформаційних
структурах, і в приватних структурах, а також продукованих громадськими організаціями. При цьому інформаційна продукція має бути прирівняна до всіх інших видів продукції та бути підпорядкована всім правилам,
що стосуються експортних операцій. Міжнародне правове законодавство
в інформаційній сфері має своєчасно імплементуватися в правову базу
України. Держава має сприяти участі вітчизняних правників у підготовці
нових правових актів, що стосуються інформаційної сфери, і відстоювати
в новому законодавстві національні інтереси.
По-п’яте, важливою функцією держави є організація безпеки національного інформаційного простору. Розвиток глобальних процесів на основі
всеосяжної інформатизації створює широку різноманітність інформаційних
загроз [10, с. 143–153] – від витіснення на внутрішньому інформаційному
ринку вітчизняних продуктів більш конкурентоспроможними зарубіжними інформаційними продуктами (у результаті опори на передову матеріально-технічну й технологічну базу) до ведення цілеспрямованих інформаційних воєн з дедалі більш відчутною боротьбою за розум громадян [11,
с. 12–14].
Протягом тривалого часу в історії людства спосіб вертикальних інформаційних обмінів, підтримуваних державою, був беззаперечно основним
у сфері соціального розвитку – на рівні нації й держави в умовах розвитку
інформаційного суспільства. Протилежний йому – спосіб горизонтальних інформаційних обмінів, децентралізованих, таких, що відбуваються в
соціально однорідному середовищі, використовувався в основному в
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міжособистісному спілкуванні, у сфері епістолярних обмінів, на зародковому етапі народження нових суспільно значущих ідей, починань тощо.
Кардинально в цій сфері ситуація почала змінюватися з упровадженням
інформатизації, з активним включенням у інформаційні обміни соціальних структур горизонтального виміру (спілкування між окремими людьми,
організаціями, бізнес-структурами, громадами, регіонами).
Сучасна людина, соціальна структура в процесі зміцнення своєї інтеграції в структуру суспільства, суспільства інформаційного, формує для
себе дедалі більш різноманітну систему комунікацій. «Десятки, сотні, тисячі тонких ниток відносин складаються в інформаційні процеси, в інформаційні потоки, інформаційні ресурси й технології, – характеризує цей
процес І. Юзвишин, – що, у свою чергу, визначають соціальні технології,
суспільно-економічний устрій і його способи виробництва матеріальних
цінностей» [12, с. 333].
В умовах розвитку інформаційного суспільства, таким чином, в умовах
зростаючої самостійності регіонів і соціальних структур у них основні суспільні потреби, пов’язані з розвитком, зосереджуються на залученні та використанні інноваційної й необхідної для цього інформації. Причому набуває
дедалі більшої актуальності потреба на регіональному рівні як у якісній
корисній інформації, так і в потрібній широкій різноманітності соціальних
інформаційних комунікацій, у тому числі й загальносуспільного значення.
Треба зазначити, що регіони при цьому мають можливості збереження тих
унікальних і самобутніх місцевих якостей, що можуть бути корисними
на рівні регіонального розвитку й стати внеском у загальнонаціональну
інформаційну культуру. В умовах розвитку нинішнього суспільства продуктивними є такі риси українця, як терплячість і витривалість, працелюбність,
прагнення до спокійної та незалежної праці, сповненої життєвої філософії
[13, с. 65]. Також урахування природної схильності трудівника до певного
виду діяльності, генетично найбільш оптимальної для індивіда [14]; толерантності українців до інших народів і культур [15, с. 68]; близькості до ідейної основи життя Заходу та водночас сприйняття цих ідей і фактів через призму свого усталеного світобачення [13, с. 67]; урахування демократичності
як специфічної характерної ознаки українців [16, с. 148] тощо. Збереження
цих рис, їхній розвиток і доповнення регіональними особливостями в умовах сучасного суспільства є однією з основних умов національного розвитку.
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В умовах нинішньої інформаційної агресії РФ на інформаційний простір України стає реальною загроза втрати національної самоідентифікації. Тому потрібна особлива увага до збереження й розвитку національних інформаційних ресурсів на загальнонаціональному та регіональному
рівнях.
Серед останніх напрацювань своєю вичерпністю на сьогодні привертає
увагу (і водночас розкриває перспективи для подальших досліджень) визначення, запропоноване В. Олійником, О. Сосніним, Л. Шиманським. Інформаційний суверенітет Української держави ними розглядається як «виключне
право України відповідно до Конституції, законодавства України та норм
міжнародного права самостійно й незалежно, з дотриманням балансу інтересів особи, суспільства та держави визначати й здійснювати внутрішні та геополітичні національні інтереси в інформаційній сфері, державну внутрішню
й зовнішню інформаційну політику, розпоряджатися власними інформаційними ресурсами, формувати інфраструктуру національного інформаційного
простору, створювати умови для його інтегрування у світовий інформаційний
простір і гарантувати інформаційну безпеку держави» [17]. Таким чином,
суверенні інформаційні ресурси можемо розглядати як такі, без яких неможливе існування нації чи держави. У складі суверенних інформаційних ресурсів важливими компонентами стають напрацювання регіонів, їхній внесок
до загальнонаціонального розвитку. В умовах посилення впливу глобального
інформаційного простору на всі регіони світу саме суверенні ресурси, як ресурси унікальні й неповторні за технологією свого відтворення, і є найбільш
вразливими, оскільки не можуть бути заміщені адекватними відповідниками
при витісненні з обігу. Суверенні права людей на національну самобутність
потребують протистояння такій загрозі.
При цьому сучасні особливості глобальних інформаційних процесів,
відповідно їхній прояв на загальнонаціональному рівні розвитку, у тому
числі і в інформаційній сфері, жодною мірою не обумовлюють обов’язкового ущемлення суверенних прав народів, держав, усіх соціальних складових суспільства на самобутній розвиток. Точніше, насамперед у сфері
інформаційній, що є основою для всіх інших форм суспільної діяльності.
Однак обов’язковою умовою подальшого розвитку націй, а в межах націй ефективної регіональної еволюції є вироблення та реалізація сучасної
інформаційної політики в умовах специфіки інформаційного суспільства.
107

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

Як зауважує С. Краснер, один з найбільш авторитетних авторів у питаннях державного суверенітету на Заході, «глобалізація не підриває фундаментальних основ суверенітету держав. Глобалізація – це виклик ефективності державного контролю, але це не є свідченням того, що нові виклики
істотно відрізняються від старих» [18, с. 34]. Він говорить не про загрозу
фундаментальним основам суверенітету з боку глобалізації, а акцентує
увагу на ефективності діяльності щодо забезпечення суверенітету на рівні,
якого потребують запити сьогодення. В інформаційній сфері практика сьогоднішнього дня обумовлює потребу ґрунтовного осмислення проблеми
інформаційного суверенітету для проекції відповідних результатів у методах конкретної діяльності як в інтересах націй, держав, усіх соціальних
структур суспільства (основою існування й розвитку яких є суверенні
інформаційні бази), так і щодо розвитку загальноцивілізаційних тенденцій
в інформаційній сфері.
В умовах розвитку сучасної інформатизації, активізації інформаційних
обігів зростає потреба застосування суверенної інформації як самостійного
ресурсу в інформаційних комунікаціях, соціальних мережах національного інформаційного простору з освітньою, культурно-виховною метою.
Дуже важливим є використання цих ресурсів у сучасному інформаційному
виробництві – як ресурсів базових, що мають вірно орієнтувати в інформаційному аспекті національного розвитку.
У сучасних умовах розвиток національного інформаційного комплексу
відбувається при вдосконаленні як вертикальних, так і горизонтальних
інформаційних обмінів. Активізація спілкування за допомогою електронних інформаційних технологій набула в суспільстві такої щільності й інтенсивності, що cтало можливим формування технологічно організованих
соціальних мереж. Їхня епоха, як наголошують дослідники, «розпочалася
1997 р., коли нью-йоркська компанія Sixdegrees.com показала людству
небачений раніше сервіс, в основі якого були справжні імена користувачів» [19, с. 89]. У 2007 р. американські дослідники сформулювали основні
риси справжньої соцмережі, які зводяться до того, що користувачі можуть
«конструювати публічний або напівпублічний профіль», зазначивши список користувачів, з якими хочуть «налагодити зв’язок» і «переглядати й
передавати свій список контактів та списки інших користувачів системи» [20].
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Онлайн-проекти, що окреслюють схему стосунків між людьми, стали
основою реалізації ідеї стосовно того, що всі люди можуть бути поєднані
складною системою контактів, яка «починається з близьких друзів, переходить на наступний рівень – “друзів друзівˮ… І так аж до шостого рівня»
[19, с. 90].
Прагматичні американські підходи стосовно розвитку соціальних мереж базувалися виключно на задоволенні актуальних соціальних потреб.
Серед цих потреб дедалі більше актуалізувалася потреба керування множиною контактів, що лавиноподібно зростала зі збільшенням кількості користувачів Інтернетом. Цей сервіс набував додаткового значення проявом,
за термінологією американців, своєї «вірусності» – один зареєстрований
користувач міг привести за собою в мережу інших, що за вказаними ознаками у їхній сукупності давало можливість з мережі діставати ідентифікаційну інформацію.
Думка про свободу висловлювань і вільність доступу до інформації
для багатьох користувачів мережевих комунікацій є основоположною.
Наявність різноманітних ресурсів, можливість послуговування даними,
які донедавна були недоступними для більшості людей через географічні
чи мовні обмеження, виступають рушійними силами, які сприяють постійному росту кількості користувачів у всьому світі [21, с. 93]. На цьому етапі
розвитку соцмереж, очевидно, їх можна розглядати як технологічні комплекси організації та керування обмінами електронною інформацією між
суб’єктами соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому абонентів, об’єднаних спільними
інтересами, інформаційними потребами й навиками спілкування.
Таке формулювання дає уявлення про соціальні мережі як про:
– організовані й керовані інструменти спілкування на основі використання електронних інформаційних технологій (Інтернету);
– мережі соціального спілкування саме одновимірних за характеристиками суб’єктів, тобто спілкування на горизонтальних рівнях організації;
– інформаційні технологічні комплекси, що об’єднують абонентів
зі спільними інтересами, потребами і відповідною технічною підготовкою,
що на сьогодні вже розшаровує учасників інформаційних обмінів [8, с. 21].
У перспективі це стало важливим інструментом для самостійного
визначення користувачем рівня інтересабельності пропонованої авторами
109

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

інформації та формування об’єднань за інтересами. Ця обставина сприяла
реалізації внутрішньої потреби значної частини людей, насамперед творчих, в установленні контактів з однодумцями, у тому числі й тими, нові
ідеї яких не санкціонуються якимись офіційними структурами, поширюються в горизонтальному вимірі інформаційної сфери. Обмін інформацією
між однодумцями інколи мав практичне значення для суспільства, в інших
випадках був поза зоною першорядної актуальності. Однак для учасників
спілкування він може набувати усталеної форми та стимулювати внутрішню потребу до формування якісно нових спільностей в Інтернеті, які
ще нерідко називають віртуальними, для того щоб відрізнити від спільностей формальних.
Розширення масштабів спілкування в соцмережах актуалізувало
ще одну проблему – достовірності інформації, відповідальності за неї.
У соцмережах у цілому відсутні цензори, відсутні навіть літературні редактори. Аудиторія творців і читачів інформації є на самообслуговуванні.
І тому проблема достовірності розв’язується значною мірою турботою
про репутацію автора, у зв’язку з можливістю перевірки повідомлення
за іншими джерелами, завдяки залученню кваліфікованого, авторитетного
коментування. У цілому, однак, паралельно з визначенням критеріїв об’єктивності інформації в соцмережах використання аналогічних інструментів
і технологій недобропорядними учасниками спілкування створює нові
й нові проблеми в мережі. Їх виникнення та нейтралізація вже стали однією
з постійних сюжетних ліній цієї форми спілкування.
З розвитком технологічних можливостей мереж і їх усвідомлення
користувачами сфера горизонтальних інформаційних обмінів стала ширше використовуватися не лише в міжособистісному спілкуванні, а й між
одновимірними соціальними структурами суспільства: між науковими
установами чи фірмами, між керівництвом населених пунктів чи політичних партій, у міжрегіональному співробітництві в рамках національного
інформаційного простору тощо. Чимало сервісів Інтернету з набором телекомунікаційних зв’язків з урахуванням зростання відповідних потреб формують і використовують соціальні мережі, створюючи при цьому новий вид
автоматизованого сервісу – соціально-мережеві послуги (Social Networking
Service), наприклад сайт genon.ru 2.
2
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Соціальні мережі сприяють структуризації комунікативного простору,
створенню віртуальних співтовариств, які часто на практиці перетворюються на громадські об’єднання. Громадським інституціям, у свою чергу,
надається можливість поширювати свої ідеї, залучати до своїх лав нових
членів і координувати їхні дії. Спостерігається взаємопроникнення повсякденної соціальної реальності та віртуальної [22]. Як зазначає Г. Кардозо
(G. Cardoso), «…ми бачимо нове поняття простору, де фізичне і віртуальне
впливає одне на одне, закладаючи підґрунтя для виникнення нових форм
соціалізації, нових форм життя і нових форм соціальної організації» [23].
У процесі розвитку соціальні мережі збагачуються новими можливостями для задоволення запитів користувачів. Можна погодитися з думкою
Л. Смоли про те, що соціальні мережі на сьогодні привабливі, «тому що відбувається:
– отримання інформації/підтримки від інших членів соціальної мережі;
– верифікація ідей через участь у соціальній взаємодії;
– є соціальна вигода від контактів (причетність, самоідентифікація,
соціальне ототожнення, соціальне сприйняття тощо);
– рекреація (відпочинок);
– основними категоріями соціальної мережі є довіра, думка, вплив,
репутація» [24, с. 92].
Соціальні мережі зі зростаючою кількістю додатків до них набувають
якості ефективного інструмента задоволення потреб членів суспільства
щодо контакту із сайтами офіційних установ, забезпечення зворотного
зв’язку з владою, громадськими структурами і, таким чином, є важливою
формою генерації нової суспільно значущої інформації. Мережі стають
ефективними механізмами зміцнення міжрегіональних зв’язків. На цій
основі сьогодні розвивається значна кількість веб-сервісів, що нині прийнято називати сервісами Web 2.0. При цьому можливості Web 2.0 поступово
впроваджуються в роботу українських міністерств і відомств. За даними
Національного центру електронного уряду, близько 50 представництв державних органів доступні в соціальних мережах [25].
Огляд функцій соціальних інтернет-мереж дає змогу побачити їхній беззаперечний вплив на процес розвитку громадянського суспільства
в Україні, на процеси демократизації, зростання суспільної активності,
ефективне структурування політичних структур суспільства. Поступово –
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з удосконаленням технологій, зі збільшенням рівня вмонтованості таких
каналів інформаційних обмінів у структуру суспільства, зі зміцненням
позитивного іміджу стосовно використання соцмереж у свідомості людей – вони набувають рис одного з найважливіших інструментів розвитку
громадянського суспільства, а саме: незалежних засобів масової інформації, що обслуговують громадські інтереси й потреби, формують громадську
думку. Крім активного поширення в міжособистісному спілкуванні, у сфері горизонтальних інформаційних обмінів, своє місце вони завойовують
у структурі комунікацій, пов’язаних із спілкуванням громадян з політичними організаціями, органами місцевого самоврядування, засобами масової
інформації всіх видів приналежності, у тому числі електронними, із широкими можливостями інтерактивноного спілкування.
У цьому розумінні роль соціальних мереж може проявлятися в таких
аспектах:
– соціальні інтернет-мережі, вибудовуючи горизонтальні зв’язки, можуть поступово обмежувати панування вертикальних мереж (фінансовопромислових груп і владних кіл);
– соціальні інтернет-мережі мають здатність налагоджувати зв’язки
між соціальними групами;
– у соціальних інтернет-мережах забезпечується необхідна на сьогодні
швидкість обміну інформацією;
– соціальні інтернет-мережі сприяють налагодженню зворотного
зв’язку і відтак більш оперативному реагуванню управлінської сфери на
запити громадян;
– соціальні інтернет-мережі створюють умови для прозоріших економічних та політичних процесів на міжрегіональному рівні;
– за допомогою соціальних інтернет-мереж може здійснюватися представництво інтересів не тільки соціальних груп, а й соціальних верств
населення – роботодавців, найманих працівників, споживачів тощо перед
органами влади та місцевого самоврядування [26].
Узагальнюючи особливості інформаційних процесів, що відбуваються
в регіонах, у рамках національного інформаційного простору, треба зауважити, що структуризація загальнодержавної, національної інформаційної
основи розвитку відрізняється від загальноцивілізаційної. В основі цих
ресурсів перебуває суверенна інформація, що відображає зміст, власне,
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національної, державної специфіки, напрацьованої всіма попередніми
поколіннями, є орієнтиром для вітчизняного інфотворення, відбору інформаційних ресурсів з глобального інформаційного простору, збереження
національної самоідентифікації в умовах активізації глобальних процесів у сучасному світі. Ці ресурси входять органічною частиною в усі
інші ресурси загальнодержавного, загальнонаціонального значення, у ті,
що відображають регіональну специфіку і які є інформаційною основою
існування та розвитку нації чи держави. Недостатнє врахування їх у відповідних базах може стати причиною втрати національної своєрідності,
реалізації на практиці загрози уніфікації під впливом глобальних інформаційних ресурсів.
Оновлення цього виду ресурсів відбувається:
– за рахунок державного, національного інформаційного виробництва
і виробництва інформації у тому числі управлінської в регіонах;
– за рахунок відбору, адаптації і введення у вітчизняні бази суспільно
важливої інформації глобального інформаційного простору;
– за рахунок комплектації вітчизняних інформаційних баз ресурсами,
одержаними за допомогою ринкових механізмів;
– за рахунок вітчизняного інфотворення (виробництва наукової інформації в наукових, науково-освітніх, культурно-освітніх, у тому числі бібліотечних установах, виробництва інформації політичними та іншими
громадськими організаціями, бізнес-структурами, аналітичними центрами
і фондами, окремими громадянами) тощо [27, с. 5–16].
Загальнодержавні та національні ресурси є базовою складовою національного інформаційного простору 3, що окреслюється можливостями
контролю національною системою інформаційної безпеки. У цьому просторі в сучасних умовах існують можливості проникнення несанкціонованого вітчизняними засобами контролю, а також шкідливої для Української
держави й нації інформації, що негативно впливає на свідомість і можливі дії українських користувачів, може проникати в систему вітчизняних
3
Використання поняття «інформаційний простір» у системі соціальних категорій є виправданим,
оскільки воно визначає «фундаментальну форму існування людей, що включає всі умови й ресурси
їхньої соціальної діяльності та визначається не тільки для всього суспільства в цілому, а й для
окремих систем» (Див.: Політологічний енциклопедичний словник / за ред. Ю. С. Шемшученка,
В. Д. Бабкіна, В. П. Горбатенка. Київ : Генеза, 2004. С. 547).
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інформаційних баз, порушуючи їхній традиційний змістовий і структурний
уклад.
Якщо говорити про вертикальний принцип циркуляції інформації [28,
с. 19–20], то негативні інформаційні масиви у вітчизняний інформаційний
простір потрапляють насамперед унаслідок інформаційного тиску транснаціональних корпорацій (далі – ТНК), що лобіюють свої інтереси на українських ринках, унаслідок спроб інформаційного впливу на українське суспільство радикальних міжнародних релігійних організацій, кримінальних
об’єднань тощо.
Горизонтальний принцип поширення інформації використовується
в міждержавних інформаційних обмінах, в обмінах при налагодженні співробітництва між партіями, іншими громадськими об’єднаннями загальнодержавного чи загальнонаціонального значення, релігійними організаціями,
між регіонами, офіційними науковими установами тощо. Горизонтальний
принцип інформаційних обмінів використовується на міждержавному рівні
в процесі розвитку інформаційної ринкової діяльності. Він застосовується
сьогодні в інформаційних війнах між державами. При цьому вдосконалення
бойових інформаційних ресурсів орієнтується на якомога відчутніше занурення в інформаційний простір потенційного противника, якомога глибше
проникнення в структуру його базових, суверенних інформаційних ресурсів з метою їх дезорганізації та зниження ефективності використання. Діючи в основному на горизонтальному рівні впливів, бойові інформаційні
ресурси, як правило, мають і вертикальну складову своєї дії: вони мають
створювати позитивний імідж політичній позиції і діям держави – учасника
конфлікту в глобальному співтоваристві.
У зв’язку з цим організація національної безпеки, інформаційної безпеки держави, нації обумовлює необхідність створення в структурі загальнодержавних інформаційних ресурсів інформаційних продуктів, орієнтованих на нейтралізацію цього роду негативних впливів, а також розроблення
ефективних методик боротьби з інформаційною агресією, продуктивного
апелювання в цій боротьбі до загальноцивілізаційних правових норм.
Організація інформаційних ресурсів на рівні функціонування окремих
соціальних структур, а також окремих громадян у внутрішньодержавному
масштабі пов’язана насамперед із формуванням і розвитком базових масивів інформації, необхідних для функціонування й розвитку структурних
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складових суспільства. Сучасні технічні можливості дають можливість
зберігати базову інформацію у власних архівах, власних інформаційних
базах, на сайтах організацій, установ чи бізнес-структур. Ця інформація
за принципом рознесених інформаційних баз може зберігатися в бібліотечних установах – за умови постійного доступу до їхніх фондів для всіх
представників певної спільності.
Збагачення баз соціальних структур новою інформацією здійснюється
як традиційним власним інфотворенням членами цих соціальних структур, так і з використанням нових можливостей сучасної інформатизації.
При цьому використовується раніше невідома активізація двох основних
діалектично взаємопов’язаних тенденцій еволюції інформаційних процесів. Одна з них полягає в збільшенні кількості та зміцненні інформаційних зв’язків глобального значення, що у своїй сукупності створює умови
для функціонування глобального інформаційного простору. Сьогодні цей
простір доступний завдяки наявним технічним можливостям для будь-якої
людської спільності і є основою зростаючої єдності, цілісності людства.
Інша тенденція пов’язана з переходом до того етапу розвитку кожної
із соціальних інформаційних баз у їх суспільній ієрархії, коли вони завдяки
вдосконаленню системи партнерських зв’язків з глобальним інформаційним простором і системою горизонтальних зв’язків, у тому числі й з розвитком соціальних мереж, набувають відносної самостійності, можливості
для самоідентифікації та активнішого прояву в інформаційній сфері діяльності як самостійний суб’єкт і об’єкт інформаційних впливів [28, с. 25].
З розвитком вітчизняного інформаційного ринку відбувається також
наповнення соціальних інформаційних баз інформацією, одержаною як
товарна продукція. Соціальні структури, уся система юридичних і фізичних осіб включаються у виробництво інформації, інформаційних послуг
на продажу, у тому числі й за кордон. З ініціативи інформаційних товаровиробників питома вага інформаційного виробництва в загальному виробництві продукції неухильно зростає, інформаційний ринок, пов’язаний
із впровадженням інтернет-технологій, досить динамічно розвивається.
На кінець 2010 р., за підрахунками iKS-Consulting, прибуток ринку провідного доступу в Інтернет становив 870 млн грн, що на 31 % більше, ніж
у IV кварталі 2009 р. З місяця в місяць кількість сотових абонентів в Україні також зростає. Проникнення сотового зв’язку на її території, за даними
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цієї ж компанії, на кінець вересня 2012 р. виражається у функціонуванні
56 307 875 активних sim-карт [29].
Таким чином, сучасний національний інформаційний простір як сфера
інформаційних обмінів національного значення включає в себе розгалужену систему структур, що забезпечують виробництво нової інформації,
зберігання наявної на різних видах носіїв, а також організацію її використання за допомогою мережі соціальних комунікацій у суспільстві та на
міжнародній арені.
Цей комплекс інформаційних структур становить національний інформаційний ресурс – інформаційний потенціал суспільства. Від рівня цього
потенціалу в сучасному світі значною мірою залежить збереження розвитку
національної інформаційної бази – інформаційної основи розвитку нашого
суспільства, внесок українського народу в загальноцивілізаційний розвиток
[30, с. 26]. При цьому розвиток вітчизняних інформаційних процесів відбувається з урахуванням найбільш істотних факторів його розвитку, серед
яких:
– верховенство інститутів українського суспільства над процесом національного виробництва і використання інформаційних ресурсів;
– забезпечення незалежних умов для рівноправного міжнародного співробітництва в інформаційній сфері;
– забезпечення перспектив розвитку вітчизняного інформаційного
виробництва, широкого використання глобальних інформаційних масивів для задоволення потреб вітчизняних користувачів; прискореного росту
ефективності використання інформаційних ресурсів, забезпечення зростання творчого потенціалу українського суспільства у використанні інформаційних ресурсів, удосконаленні інформатизації суспільства [30, с. 27];
– орієнтація органів державної влади на розвиток економічної самостійності регіонів.
Соціальні структури українського суспільства у своїй інформаційній
діяльності широко розвивають горизонтальні інформаційні зв’язки, що за
умови реальної опори на національну інформаційну базу, на суверенні
інформаційні ресурси у цілому є позитивним процесом внутрішньосуспільної консолідації. Набуваючи досвіду, освоюючи сучасні інформаційні технології, вони виходять зі своїми інформаційними продуктами на зарубіжні
інформаційні ринки.
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У системі горизонтальних інформаційних обмінів мають місце й прояви негативного інфотворенння, виробництво інформаційних продуктів, популяризація через сайти, у соціальних мережах інформації, що об’єктивно
нано сить шкоду суспільству. До цієї інформації належить неправдива
інформація, інформація, що входить в основу маніпулятивних технологій,
пов’язаних у нашому суспільстві насамперед з політичною діяльністю,
сугестивними впливами для досягнення неправомірних цілей. У вітчизняному інформаційному просторі мають місце також і прояви кіберзлочинності. «На сьогодні в розпорядженні суспільства перебуває сукупність різноманітних компонентів інформаційної інфраструктури: соціальні
інформаційні комунікації, наявні інформаційно-аналітичні, бібліотечні,
архівні та інші центри збереження й організації використання інформаційних ресурсів, наукові установи, структури, пов’язані з аналізом первинних
масивів інформації типу “фабрика думкиˮ, дослідні фонди, соціологічні
центри – усі структури, що займаються виробництвом суспільно значущої
інформації, включаючи управлінську, економічну, політичну та для забезпечення всіх видів іншої суспільної діяльності, системи правотворчого регламентування інформаційної сфери. Ці компоненти є комп’ютеризованими
й пов’язаними комп’ютерними мережами з усіма галузями господарської
діяльності, життєво важливими центрами суспільного життя. Тому саме
кібернетичні загрози, кібертероризм набуває особливої небезпеки для національної інфраструктури, захисту інформаційного суверенітету України»
[31, с. 115]. Як правило, усі ці негативні прояви обумовлюються невідповідністю темпів правотворчої роботи розвитку інформаційних технологій,
повільним розвитком методик протистояння негативним проявам в інформаційній сфері, відсутністю належної виховної роботи серед громадян,
що вже де-факто стали членами інформаційного суспільства, але де-юре
цього статусу ще достатньою мірою не закріпили та у свідомості не зафіксували.
Треба підкреслити, що ефективність використання комунікативних
засобів для консолідації суспільства, крім введення у цей процес інноваційних технологій, насамперед електронних інформаційних обмінів, крім
удосконалення самої системи комунікативної взаємодії традиційних і нових
її форм, потребує якісного, змістовно ув’язаного, актуального з точки зору
суспільного розвитку інформаційного наповнення соціальних інформацій117
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них комунікацій. Розвиток національного інформаційного простору, його
регіональних складових, усієї соціальної структури сучасного суспільства пов’язаний із властивими для інформаційного суспільства процесами
вивільнення творчого потенціалу в новому інфотворенні. Відповідні якісні
критерії в процесі суспільної трансформації набувають більшої значущості
за умов наповнення сучасних інформаційнх комунікацій новою інформацією. У процесі вдосконалення інформаційних обмінів як на загальнонаціональному рівні, так і на регіональному, на рівнях розвитку всіх соціальних
структур суспільства.
3.3. Розвиток адаптаційних можливостей соціуму
в процесі інформатизації
Культурно-інформаційний процес сучасності значною мірою
визначається необхідністю зростаючої ефективності пізнавальної діяльності суспільства, реалізації творчого потенціалу його членів. Відповідно, пізнавальний процес потребує дедалі більш зростаючого ресурсу
необхідної для цього інформації, підвищення ефективності використання
суспільно корисної інформації. У зв’язку з цим творча праця в процесі
сучасного суспільного розвитку набуває першорядного значення, а робота
в інформаційній сфері стає прерогативою в сучасній трудовій діяльності.
Вирішення завдань сучасного суспільного розвитку потребує активізації творчого потенціалу суспільства, забезпечення доступу до наявних
інформаційних ресурсів і можливостей нового інфотворенння в інтересах
розв’язання проблем сучасності для кожного члена суспільства. Важливість
цього процесу підтверджується введенням відповідних норм у міжнародне
й державне право [32].
Нові технологічні процеси у сфері інформаційної діяльності дали
змогу розширення доступу до користування інформаційними ресурсами
широким масам користувачів, сприяли бурхливому розвитку нового інфотворення, забезпечили розвиток глобального інформаційного простору.
Усе це, з одного боку, сприяло зростанню творчого потенціалу суспільства,
з іншого – обумовило зростання небувалого раніше інформаційного тиску
на свідомість пересічної людини, соціально активного члена суспільства.
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Під впливом трансформаційних потреб відповідно до цієї тенденції в суспільстві, по-перше, реалізуються методики більш ефективного, порівняно
з минулим, забезпечення доступу до наявних у суспільстві інформаційних
ресурсів формально для всіх категорій населення в усіх регіонах світу.
Ці методики відповідають потребі більш глибокого самоусвідомлення
членів суспільства як єдиного цілого на базі засвоєння наявної основи
інформаційного розвитку. Вони базуються на нових організаційних, правових і техніко-технологічних рішеннях, пов’язаних з інформаційною революцією, що відбувається в останні десятиріччя, з розвитком електронних
інформаційних технологій.
По-друге, організація доступу до інформаційних ресурсів передбачає
також можливість їх активного засвоєння і використання в практичній
діяльності. При цьому треба зауважити, що, порівняно з нещодавнім минулим, коли інформація найвищої якості – насамперед наукова, науково-практична, кращі зразки творів мистецтва тощо – була доступною фактично
лише обмеженому колу фахівців, що повільно розширювалося з розвитком
суспільного прогресу, сучасні інформаційні технології різко розширили
цей доступ і можливості творчого використання наявних інформаційних
ресурсів. Збільшення можливостей використання напрацьованих суспільством інформаційних ресурсів дорівнює збільшенню можливостей їх ефективного використання. Останнє, у свою чергу, є свідченням можливості
прогресу. Треба зазначити також, що доступ до інформації та можливостей
її використання є важливим стимулом активізації творчого потенціалу людей. І, таким чином, можемо говорити про створення умов для різкого росту
творчого потенціалу суспільства як важливого аргумента у взаємовідносинах з навколишньою дійсністю.
По-третє, взаємовідносини людини з навколишнім середовищем потребують активних дій, адекватних відповідей на посилення негативних
впливів. Активні дії у відповідь на нові виклики дійсності мають базуватися на творенні нової інформації. І сучасна інформатизація розкриває нові
можливості в цьому процесі для зростаючої кількості творчих за складом
інтелектуального потенціалу людей, створюючи умови для нового інфотворення.
По-четверте, зростаюча складність вирішуваних суспільством завдань
обумовлює необхідність структурного вдосконалення суспільства, регіо119
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нального об’єднання в рамках активізації інформаційного обслуговування
ускладнюваної соціальної структури суспільства. Однак, як про це свідчить
уже суспільний досвід, революційний процес масового втягування в активне інфотворення, непорівнянного навіть з огляду на недавні десятиріччя
щодо кількості людей, поступово виокремлює актуальні суспільно значущі
напрями творчої інформаційної діяльності та забезпечує більш відчутні
результати. Зустрічний процес у розвитку традиційної науки у всьому комплексі фундаментальних та науково-прикладних досліджень, з освоєнням
можливостей електронних інформаційних технологій, у свою чергу, підвищує ефективність цих досліджень і обіцяє вже в недалекому майбутньому
продуктивний синтез у сфері зростання загальносуспільного творчого
потенціалу та його реалізації в необхідній практичній діяльності.
Таким чином, інформатизація, що розвивається під впливом викликів
сучасності, сприяє різкому росту нового інформаційного виробництва, що,
у свою чергу, обумовлює вдосконалення системи соціальних інформаційних комунікацій, систем структурування збереження й підготовки
до використання інформаційних ресурсів, інструментів пошуку та орієнтації у великих інформаційних масивах. З філософської точки зору,
«поява нових засобів оброблення інформації, винайдення нових технологій
роботи з інформацією – це такий же закономірний процес самоорганізації
матерії, як і поява життя, засобів використання енергії Сонця, появи мозку,
інтелекту тощо» [33, с. 198]. Усі ці засоби й механізми роботи з інформацією спрямовані на підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів. Актуалізація їх прискореної розробки, з одного боку, пов’язана з лавиноподібним ростом інформаційного виробництва, з реальною
загрозою для сучасної людини «потонути» в інформації, з іншого – вона
пов’язана з «переходом від сировини і енергії як основного виробничого
ресурсу до інформації» [34, с. ХХХ], з необхідністю постійного користування інформацією як посилом до праці у її новій для більшості членів
суспільства якості – до творчої праці.
Об’єктивна потреба різкої активізації інформаційної діяльності в суспільстві під впливом нових викликів сучасного буття обумовила зростаюче
інформаційне навантаження на членів суспільства, особливо на соціально
активну його частину. В індустріальну епоху (за виключенням невеликої
кількості подвижників науки, провідних діячів культури, творчої частини
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працівників науково-технічно сфери та інших невеликих за чисельністю
категорій громадян, що постійно мали справу з новою інформацією) переважна частина населення різних країн світу користувалася необхідною
для життєдіяльності інформацією протягом тривалого часу без оновлення
й затрат нових зусиль для засвоєння інновацій. При цьому новий ресурс
інформації в суспільну свідомість упроваджувався поступово, відповідно
до темпів суспільного розвитку, у деяких регіонах світу завмираючи на століття, і не викликав великого утруднення для засвоєння.
Новий, інформаційний етап розвитку людства 4 започаткував на самому
початку свого розвитку кілька істотних відмінностей від попередньої суспільної практики:
– він проявився в нерозривному зв’язку з активізацією глобалізаційних
процесів і темпів оновлення суспільно значущих інформаційних ресурсів, диктувався інформаційними технологіями найбільш розвинутих країн
світу;
– у змісті безпосередньо оновлення інформації спостерігається тенденція «від безпосереднього сприймання через емпіризм і експериментаторство до абстрактного теоретичного знання» [34, с. ХХХ]. Сьогодні
переконливо підтверджується передбачення В. Вернадського про те,
що «наукова думка, єдина для всіх, і та ж наукова методика, єдина для всіх,
нині охопила все людство, розповсюдилася по всій біосфері, перетворюючи
її в ноосферу. Це нове явище, що надає особливе значення росту науки,
що нині спостерігається, вибуху наукової творчості» [35, с. 82];
– у життєво необхідній потребі постійного освоєння нової інформації зі зростаючою складовою інноваційних елементів, усвідомлення якої
потребує дедалі більших розумових зусиль, постійного самовдосконалення,
сумірного з темпами суспільних перетворень, а також розширення оперативної пам’яті інформаційного ресурсу, необхідного для практичної діяльності, індивідуального розвитку й повноцінного існування. М. Моїсєєв
з цього приводу зазначає, що «весь процес самоорганізації живого світу
можна викладати в контексті розвитку пам’яті» [33, с. 134].

4
Ф. Махлуп і Т. Умесао на початку 1960-х років практично одночасно ввели в науковий обіг
у США і Японії термін «інформаційне суспільство». (Див.: Machlup F. The Production and Distribution
of Knowledg in the United States. Princeton, 1962).
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Однак однією з основних проблем в умовах розвитку сучасної інформатизації для людини є стрімко зростаючі обсяги інформації, що потребують
засвоєння. Як зауважує Г. Почепцов, «треба пам’ятати про перенасичення
інформацією сьогоднішньої людини. Адже фізіологічно вона та сама, яка
була тисячу років тому, обсяги ж інформації набагато зросли» [36, с. 179].
Хоча перша половина тези про фізіологічну незмінність людини впродовж тисячоліття є дуже дискусійною, але твердження про інформаційне
перенасичення не викликає заперечень. Більше того, вказане дослідником
явище перенасичення свідомості людини інформацією насправді впливає
на неї більшою мірою, ніж про це уявляє дослідник. Адже у цьому випадку
ідеться про наявність у розпорядженні людини різних за якістю та змістовним спрямуванням інформаційних продуктів, що повинні бути усвідомлені
людиною, порівняні між собою. З них мають бути вибрані для використання такі, які можуть бути найбільш відповідними подальшій практичній
діяльності. Таким чином, перенасичення інформацією потребує значно
більшого ресурсу розумової енергії для відбору й підготовки до використання інформації, ніж просте освоєння змісту ресурсу.
З розвитком інформаційного суспільства зростає значення інформації як дедалі більш важливого життєзабезпечуючого фактора, пов’язаного
з необхідністю використання інформаційних ресурсів для оперативного
прийняття конкретних рішень, орієнтованих на необхідну діяльність. Власне, зміст прийнятого рішення незалежно від того, зафіксований він лише
в голові людини чи на будь-яких матеріальних носіях, є новою інформацією
для дії. І ця обставина стимулює збільшення уваги сучасної людини до суспільно значущих інформаційних ресурсів. Необхідністю прийняття на базі
нової інформації оперативних рішень ще раз підкреслюється зростаюче
стимулювання людей до якісної роботи з інформацією, до використання такого розумового потенціалу, який би забезпечив якомога кращий результат.
І у вирішенні індивідуальних завдань, пов’язаних із суспільно корисною діяльністю окремих членів суспільства, і у вирішенні загальносуспільних проблем розвитку оптимальний результат забезпечує використання
інноваційної інформації, підготовленої на базі найновіших здобутків науки
та її науково-практичного відображення. «Джерелом інновацій дедалі більшою мірою стають дослідження й розробки (більше того, виникають нові
відносини між наукою та технологією з огляду на центральне місце тео122
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ретичного знання)… Прогрес суспільства …дедалі більше визначається
успіхами у сфері знань» [34, с. 99]. Крім того, «інновація є похідною від
висококваліфікованої робочої сили та існування організацій, які творять
знання» [48, с. 99]. Оперування таким ресурсом потребує фахової підготовки й також створює додаткове відповідне навантаження на свідомість
учасників цієї діяльності.
У процесі розвитку інформатизації, крім внесення індивідуального трудового вкладу у сферу суспільної праці, дедалі більше членів суспільства
включається в роботу з інноваційними інформаційними ресурсами загальносуспільного призначення, мають приймати рішення, продукувати нову
інформацію на базі існуючої, долучатися до творчої діяльності. При цьому
запити, не пов’язані з конкретними потребами індивіда, потребують вищого рівня аналітичності в роботі з інформацією. В опублікованих працях
зазначається, що нова ієрархія націй і держав в інформаційному суспільстві визначатиметься ефективністю використання інформаційних ресурсів
і якістю продукування нової інформації з точки зору її суспільної корисності [28, с. 63; 38, с. 26–48].
У такій ситуації, беручи за основу трактування давньої мудрості «як
наверху, так і внизу», філософського розуміння співвідношення властивостей часткового й цілого, можна стверджувати, що критерій якості роботи
індивід в інформаційній сфері в процесі становлення нового суспільства
дедалі сильніше буде пов’язаний з її ефективністю. Оскільки в інформаційному виробництві найпродуктивнішою є творча праця, саме представники
творчих підходів до суспільно корисної праці прогнозовано становитимуть
еліту цього суспільства. Дослідники-футурологи вже сьогодні доходять
висновку, що «в розвинутих суспільствах спостерігається виникнення якісно нової нерівності – між здібними й нездібними до творчої праці людьми…
Починає створюватися біологічний бар’єр, перебороти який, на відміну від
соціального, майже неможливо» [39, c. 7]. Наведена цитата відображає
крайню точку зору в проблемі, загострюючи її до максимуму пророцтвом
про наявність «ознак наближення принаймні практичної громадської думки
до расистського, по суті справи, сприйняття представників різних цивілізацій як таких, що не можуть претендувати на загальний, єдиний для всіх обсяг прав» [39, c. 6–7]. Однак такий підхід видається непродуктивним, хоча
зростаючий у суспільстві попит на творчу працю, обов’язкове зростання
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її престижності, безсумнівно, створюватиме додатковий тиск на розумову
діяльність усіх прошарків суспільства. Непродуктивність же цієї точки
зору пов’язана з недостатнім розробленням проблеми нового інфотворення
в умовах розвитку інформаційного суспільства, у зв’язку із чим у викривленому вигляді сьогодні представляються соціальні зв’язки в межах цього
суспільства.
Пов’язаними з реальністю ці прогнози могли б бути лише за умови
відірваності творчої праці від потреб суспільного розвитку. Така нерівність
і навіть «біологічний бар’єр», у принципі, можливі в окремих випадках.
Однак при цьому творчий індивід, який не керується загальносуспільними
інтересами, не буде за межами розваги, певної інтелектуальної гри користуватися підтримкою суспільства, матеріальною, моральною, фактично
ізолюється від нього, як і від вузько егоїстичних інтересів подібних йому
індивідів. Більше того, якщо продукти праці цього творчого працівника можуть заподіяти шкоду суспільству, останнє не лише відмежовується від них,
а може вжити заходи щодо заборони цього напряму творчої праці.
Ще один істотний аргумент проти відділеної «біологічним бар’єром»
вільної діяльності «аристократів творчого духу» полягає в тому, що єдиним
критерієм достовірності в новому інфотворенні є напрацювання попередніх
поколінь нашої цивілізації. Ця достовірність вичерпно гарантується всім
її попереднім існуванням, успішною боротьбою з усіма минулими випробуваннями, що випали на її долю. Тому інформаційна основа життєдіяльності
нашого суспільства є достовірним орієнтиром для нинішньої творчої діяльності. Без зв’язку з ними творчий індивід може легко втратити і почуття
міри (пропорційності в співвідношеннях вихідного й нового матеріалу),
і критерії достовірності.
Також варто зауважити, що проблема достовірності, власне, основна
в ефективності творчої діяльності, має також ще один вимір, який можна
назвати горизонтальним. О. Білорус справедливо зауважував, що «темпи економічного прогресу залежать від інтенсивності природознавчих
відкриттів як джерела формування первинно-об’єктивної інформаційної
системи – докорінної частини глобальної інформаційної основи практичної діяльності. Мірою об’єктивності, відносної істинності й практичної
цінності будь-якої іншої, уже виробленої інформації може бути лише ця,
генетично первинна й онтологічно максимально наближена до об’єктив124
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них процесів інформація як фундаментальні природознавчі знання людини
діючої, людини економічної» [40, с. 61]. З іншого боку, цю думку підтримує І. Валлерстайн, зауважуючи, що «не існує вагомих причин припускати,
що найефективніші спроби перемогти незнання можуть бути здійснені
в тій вузькій сфері, де воно було виявлене. Фізик може зустрітися з проблемами, розв’язання яких потребуватиме знань, що раніше вважалися віднесеними до біології чи філософії» [41, c. 326].
Таким чином, у дискусії про перспективи суспільного розвитку, процеси дезінтеграції та інтеграції гіпотеза про фактичний розподіл суспільства за рівнем прилучення до творчої праці знаходить серйозні контраргументи. Біологічні відмінності, наявні в сучасних людей і пов’язані з
більшою активністю правої чи лівої півкулі людського мозку, у цілому
спрацьовують на ефективну роботу мозкової діяльності людей у комплексі, на успішне виробництво, структурування, організацію використання та ефективне застосування виробленої людьми інформації. І тому
сьогодні у цій дискусії більш переконливо й обґрунтовано виглядає точка
зору про те, що розвиток електронних інформаційних технологій створює
«нові можливості комунікацій між окремими організмами, що приводить
до нового типу їх об’єднань. Це насамперед такі організації, що забезпечують виробничу діяльність людей, і вони, звичайно, володіють усіма особливостями організмів…» [33, с. 144].
При всьому цьому наявність проблеми збільшення впливу зростаючих
обсягів інформації в процесі інформаційного обігу в суспільстві не викликає заперечення. Процеси глобальної інформатизації, здійснюючи свій
вплив на держави та нації в цілому, з відповідною специфікою проявляються на рівні всієї системи соціальних структур і знаходять своє істотне
відображення у свідомості кожного окремого члена суспільства, кожного
індивіда.
Відсутність запобіжних заходів для нейтралізації негативних проявів
цього впливу призводить до появи небезпечних тенденцій, пов’язаних
з розвитком асоціальних тенденцій у поведінці частини людей, привчених
до інтернет-технологій, зокрема це схильність до повного замикання інтересів людини на світі Інтернету.
Величезні масиви дуже різноманітної інтернет-інформації на сьогодні
мають можливість задовольнити особисті інтереси сучасної людини і щодо
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пізнавальних запитів, і побутових, і дозвільних, ігрових, і будь-яких інших.
Індивідуальне задоволення запитів на інформацію може створювати в людини ілюзорне відчуття набуття тих рольових функцій, які є важкодоступними або й зовсім недоступними в реальному житті. Люди, як правило,
з недосить сильною волею для утвердження в реальному житті, створюють
собі в інформаційних масивах Інтернету комфортний, цікавий, відповідний
власним мріям і фантазіям світ, переносять у нього багато власних інтересів
з практики реального суспільного життя, відриваються від нього. Це створює серйозні проблеми, які лише зростають, не лише для цього індивіда,
а й для членів тих реальних соціальних спільностей, до яких він належить:
для сім’ї, трудового колективу тощо. Крім того, і на цьому з дедалі більшою
тривогою наголошує медицина, глибоке занурення у створений власною
фантазією світ, зростаюча тривалість часу перебування людини в інтернетспілкуванні створюють залежність її від комп’ютера, негативно впливає
на здоров’я, у тому числі на психіку. Ця проблема вже набула такої суспільної ваги, що змушує суспільство дбати про реабілітацію, шукати шляхи
боротьби проти комп’ютерної залежності, що вже порівнюється за своїм
впливом з наркотичною.
Формування ізольованих від суспільних інтересів віртуальних інтернет-співтовариств відбувається на базі подібності міжособистісних інтересів, пов’язаних з розвитком, розширенням можливостей електронних
інформаційних технологій, наукової, культурологічної, у тому числі релігієзнавчої проблематики, різного роду творчих спрямувань в інформаційній
сфері, у сфері об’єднання читацьких інтересів, ігрових уподобань тощо.
Створення такого роду неформальних віртуальних соціальних структур
на сьогодні, як правило, перебуває за межами основних суспільних інтересів і нерідко зміст їхньої діяльності також не сприяє суспільному розвитку. Як зауважує Ю. Половинчак, уже сьогодні «в Україні існує спільнота
людей – освічених, технічно “підкованих”, загалом молодих і потенційно
соціально активних, які, попри все, обирають Інтернет як віртуальну територію внутрішньої еміграції» [9, с. 27].
Утім, термін «еміграція» у цьому випадку є неточним, оскільки його
визначення хоча й передбачає «вимушене або добровільне переміщення
людей з країни постійного проживання в інші країни» [42, с. 183], але
не фіксує системи матеріальних відносин, зв’язків, що мають миттєво важ126
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ливе значення для такої категорії громадян. Адже представники «внутрішньої еміграції» в переважній більшості без використання можливостей
для існування в позакомп’ютерній сфері не мають стабільної життєспроможності. Винятки у цьому випадку становлять затребувані суспільством
фахівці, які обмежують свої інтереси в колі професійних проблем. І хоча
вони далекі від гармонійного розвитку, ці люди корисні суспільству, забезпечують економічну базу свого існування в ньому.
Оскільки занурені у віртуальний світ Інтернету «внутрішні емігранти»
не можуть забезпечити незалежного від реального суспільства існування
своїх соціальних об’єднань, вони не становлять у своїй сукупності нового інформаційного суспільства, на яке орієнтована сучасна цивілізація.
Адже сформований ними світ є вторинним, заснованим на комфортній
їм інтересабельній частині інформації, що є продуктом суб’єктивного
відображення об’єктивних процесів дійсності. Таким чином, лише частково відображаючи реалії дійсності, інформаційна основа функціонування
інтернет-співтовариства не дає можливості для самостійного його функціонування, не може протистояти викликам сьогодення. У цьому випадку, очевидно, ідеться про прояв суперечностей, пов’язаних з характерним для нашого часу соціокультурним процесом. Його змістом є те, що неформальне
об’єднання комп’ютеризованої частини суспільства у своїй колективній
свідомості викристалізувало власну підкультуру, культуру окремої соціальної спільноти [42, с. 641; 43, с. 612], засновану на використанні інтернеттехнологій як якісно нових засобів доступу до інформаційних ресурсів
суспільства, засобів виробництва й ефективного використання інформації.
Оскільки найхарактернішою особливістю цієї субкультури є використання
Інтернету, очевидно, є всі підстави іменувати її ІТ-субкультурою.
Характерні особливості цієї субкультури пов’язані з тим, що, по-перше,
вона сформувалася на базі освоєння найбільш передових технологій, які
забезпечують прогрес людства. Однак вона не може в найближчому майбутньому трансформуватися в самостійну культуру, оскільки не має самостійної економічної бази для свого відтворення й об’єктивно існує на базі
наявного загальнонаціонального інтересу в необхідності трансформації
інформаційної основи суспільної еволюції, підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів, тобто завдань інформаційного етапу
розвитку.
127

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

По-друге, істотна відмінність ІТ-субкультури від інших підкультур,
наприклад класу, регіону тощо, заснована на іншому, порівняно з названими, рівні співставлення інтересів. Якщо, наприклад, класове розрізнення
інтересів базується на економічному базисі, то ІТ-субкультура вирізняється
на базі певного рівня освоєння інформаційної основи людської діяльності.
У контексті порівняльного аналізу найближчими до неї є конфесійні субкультури, ідеологічні, відповідно до програмних завдань політичних організацій, що, однак, відрізняються використанням узагальненої інформації,
ідеологічних постулатів. Водночас сфера використання ІТ-субкультури –
практично весь інформаційний ресурс, що перебуває в розпорядженні
людства, використання активного, спрямованого на задоволення всієї різноманітності запитів найпотрібніших для розвитку ресурсів.
По-третє, її прихильників об’єднує відчуття елітності загальної визнаності в сучасному відчутно глобалізованому світі. Якісно вищий, порівняно
з традиційними, рівень спілкування в ІТ-субкультурі дав змогу швидко сформувати систему внутрішньокультурних ціннісних критеріїв, певні етичні
норми, критерії успішності, задоволення естетичних і пізнавальних потреб,
критично безмежних комунікативних можливостей, розвитку інтернет-бізнесу й навіть своєрідного інтернет-спорту у вигляді хакерства. Замикання
основної системи інтересів у межах ІТ-субкультури сприяло створенню своєрідної віртуальної реальності зі свободою для членів співтовариства практично без обмежень [9, с. 28–29] і в нинішньому вигляді набуває відчутного
антисоціального спрямування. При цьому з достатньою ймовірністю можна
прогнозувати, що з розвитком загальносуспільних механізмів використання
творчого потенціалу соціально активних членів суспільства буде торовано
шлях до поступового залучення можливостей представників ІТ-субкультур
до реального загальнокультурного процесу розвитку суспільства.
Досить рельєфно в наш час серед частини користувачів Інтернетом
проявляється схильність до ізоляціонізму, яка базується на інтуїтивному
прагненні людей, включених у сучасні інформаційні потоки, обмежити
користування інформаційними ресурсами в тій мірі, у якій вони є цікавими
чи потрібними конкретному користувачеві. Водночас користувач свідомо
обмежує себе в користуванні обсягами інформації навіть соціально значущої внаслідок втоми, неспроможності освоїти великі інформаційні масиви,
поступово втрачає інтерес до них.
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Треба також зазначити, що істотним фактором видозміни сучасних
інформаційних обмінів став розвиток соціальних мереж – горизонтальних
комунікацій у міжособистісному спілкуванні за допомогою інтернет-технологій [8, с. 16–25]. З точки зору вдосконалення соціальної структури
суспільства цей вид спілкування має як позитивні, так і негативні аспекти.
Так, люди за допомогою мереж будують дружні відносини, не відчуваючи
при цьому жодних меж і перешкод. Наприклад, у блогерів є традиція підтримувати зв’язок з іншими блогерами, яких вони знають [44, с. 118].
Можна говорити про більшу соціальну автономію користувача в мережі, ніж у реальному житті. Однак поряд із цим мережа дає можливість
акумуляції індивідуального досвіду використання інформаційних ресурсів
сьогодення в інтересах їх ефективного використання, що особливо важливо
в нинішній період становлення суспільної інформатизації.
Позитивні моменти діяльності нових спільнот:
– вони дають змогу громадянам ефективно реалізувати своє право
на участь у керуванні державними справами (ст. 38 Конституції України);
– здатні формувати громадянську позицію з тих чи інших суспільно
значущих питань;
– можуть оперативно реагувати на зміну політико-правових умов;
– самі собою не потребують фінансової підтримки;
– існують без утворення власної адміністративної вертикалі [8, с. 32].
На жаль, частково переваги обертаються для таких спільнот недоліками.
Вони насамперед пов’язані з локалізацією інтересів активних учасників
соціальних мереж в інформаційних обмінах, спільних за тематикою, колом
інтересів, характерних саме для таких обмінів. Це є характерним саме для
початкового етапу цього інформаційного процесу. Водночас для розвитку
загальносуспільних інтересів у процесі розвитку інформаційного суспільства
цього замало. Варто констатувати, що з боку держави – направляючої і координуючої сили у функціонуванні вертикальних інформаційних потоків – процес розвитку соцмереж також не отримує належної уваги. Адже на сьогодні:
– присутність Української держави в них дуже незначна;
– правова база відстає від розвитку технологій і не охоплює нових технологічних прийомів використання інформації та технологій;
– продукування державної інформації за обсягами і якістю не відповідає масштабам наповнення соціальних інформаційних мереж [45, с. 37].
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Фактичний незбіг реального інформаційного прояву в соцмережах
користувачів-громадян і суспільних інститутів створює серйозні проблеми
у сфері суспільної солідарності. Певне внутрішньосуспільне розшарування
має місце у зв’язку з тим, що до нинішньої інтенсивності інформаційних
процесів, нових форм інформаційних обмінів свідомість деякої частини людей, насамперед людей старшого віку, є неготовою. Спостерігаються труднощі в людей старшого віку при освоєнні комп’ютерної техніки й сучасних
інформаційних технологій; вони, користуючись традиційними джерелами
інформації та комунікаціями, часто не визнають Інтернет як джерело достовірної інформації. При цьому відбувається певний внутрішньосуспільний
розрив у інформаційних обмінах між поколіннями. Треба застерегти від
недооцінки суспільного значення такого розриву, оскільки він негативно
впливає на загальний національний інформаційний розвиток, реалізацію
творчого потенціалу суспільства; впливу національних інформаційних
традицій, носіями яких є люди старшого покоління, на інформаційний розвиток суспільства.
У контексті поширення глобальних інформаційних впливів звертають
на себе увагу прогнози футурологів стосовно негативних зовнішніх впливів, пов’язаних з нерівномірним засвоєнням наслідків науково-технічного
прогресу в різних регіонах світу, що сприяє процесу розшарування за рівнем цього засвоєння також на рівні націй і держав.
Розвиток глобальних інформаційних проце сів, що стимулює національне інформаційне виробництво, у сукупному впливі на свідомість
сучасної людини створює зростаючий інформаційний тиск, якого раніше
вона не знала у своїй історії. У зв’язку з цим у неї на цьому етапі знизився
поріг критичного ставлення до змісту інформації в соціальних мережах.
У свою чергу, це призвело до зростання дієвості негативних інформаційних
впливів у національному інфообігу (недобросовісної реклами, поширення
неперевірених чуток і провокативних заяв, комп’ютерної злочинності,
у тому числі інформаційного тероризму). На міжнародному рівні в конфліктних ситуаціях інформаційні технології стали більше застосовуватися
як складові воєнних дій, а останнім часом як самостійні інформаційні,
інформаційно-психологічні війни. Користуючись недостатньою адаптацією в сучасних інформаційних процесах переважної більшості людей,
інформаційні агресори в системі негативних інформаційних впливів на
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країни-об’єкти впливу дедалі більшою мірою використовують маніпулятивні впливи, сугестію. Особливо небезпечними в останні роки стала орієнтація агресорів на поширення ментальних впливів, незворотних за своєю
дією при враженні ментальної свідомості людей.
Зростаючий вплив сучасної інформаційної сфери на свідомість людини
обумовлює потребу пристосування цієї свідомості до викликів, у цьому
випадку інформаційних, перед якими постала людина, член суспільства
та суспільство в цілому. «Індивіди й інституції раптом виявляють, що їм
доводиться давати раду великому розмаїттю і швидким змінам. Перехресні тиски загрожують перевантажити їхню здатність приймати рішення.
Нам залишається лише один вибір. Ми повинні перебудувати себе й наші
інституції, щоб дати раду новим реальностям», – стверджує Е. Тоффлер
[46, с. 320].
Природно, що від успішності цього пристосування залежать перспективи буття й розвитку цивілізації. У суспільній практиці сьогодення вже
викристалізувалися кілька напрямів такої адаптації.
Один з них умовно можна назвати біологічним. Певна умовність цього
терміна пояснюється соціальними й соціально-психологічними причинами,
під впливом яких стає необхідною еволюція людського організму. Результати досліджень у цьому напрямі суперечать дещо поспішному висновку,
зробленому Г. Почепцовим, що був наведений вище. Так, згідно з висновками академіка Н. Бехтеревої, «результати досліджень показують, що в мозку розвивається перебудова імпульсної активності ансамблів нейронів,
що залежать від акустичних характеристик слів, від частоти їх застосування
і від наявності чи відсутності відповідного базиса довготермінової пам’яті»
[47, с. 4]. І хоча цей висновок було зроблено на базі аналізу мовного впливу
на мозкову діяльність, уся подальша практика впровадження електронних
інформаційних технологій і дослідження у цій галузі переконують, що візуальна інформація, зростаючі її обсяги в процесі роботи з комп’ютером
значно більшою мірою стимулюють біологічну трансформацію людини.
При цьому зростаюче значення електронної інформації в житті дедалі
більшої кількості людей, перевага цього інформаційного подразника над
усіма іншими обумовлюють зростаючі зміни не лише в організації мозкової
діяльності, а й у перебудові зорового апарату, у кінцевому підсумку перебудові всього організму людини відповідно до нових завдань існування.
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Треба, однак, зазначити, що темп еволюції біологічного організму сьогодні не збігається з темпами науково-технічного прогресу [28, с. 19–21; 48,
с. 32]. У зв’язку з цим суспільство використовує також інші форми своєї
адаптації до сучасних інформаційних процесів. Один з них – відбір і систематизація суспільно значущих ресурсів з використанням комп’ютерної
техніки і вдосконаленням на електронному рівні соціальних інформаційних
комунікацій. Практика роботи з електронними інформаційними ресурсами
на сьогодні доводить продуктивність цього напряму роботи на шляху створення спеціалізованих баз електронної інформації, трансформації на базі
комп’ютерних технологій і використання Інтернету в бібліотечній діяльності,
розвитку системи каталогів інформаційних ресурсів на всіх носіях та ефективних пошукових систем, орієнтованих на глобальні масиви інформації.
Ще однією ефективною формою адаптації суспільства до інформаційних реалій сьогодення є кооперація, що сприяє об’єднанню суспільно
значущих ресурсів розвитку, інструментів оброблення інформації, у тому
числі великих інформаційних масивів, організації ефективного використання інформації – забезпечення основного якісного показника розвитку
інформаційного суспільства. У звязу з цим, говорячи про розвиток «інтелекту людства», М. Моїсєєв прогнозує час, коли «зв’язки між людьми,
обмін інформацією між “локальними інтелектамиˮ приводять до певного
процесу колективного мислення, до незвичайного прискорення пізнання,
накопичення і використання знань» [33, с. 209].
Таким чином, розглядаючи розвиток загальноцивілізаційної інформатизації на суспільство, його соціальні складові аж до конкретної особи,
первинної складової сучасного людства, доходимо висновку про закономірність цього процесу в історії суспільного розвитку, необхідності його
для якісного прориву цивілізації в майбутнє. «Досліджуючи світосистему,
ми приходимо до розуміння, що інтелектуальна діяльність визначається
не тільки інтелектуальними чи вольовими якостями, а й соціальною своєчасністю – у світосистемному смислі» [41, c. 268]. Від оптимальності реагування на виклики цієї своєчасності залежить доля людства.
Політика реформ у сучасній Україні нерозривно пов’язана із впровадженням електронних інформаційних технологій, масовою інформатизацією всіх сфер суспільного життя. Процес нинішнього етапу інформатизації сприяє:
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– включенню в систему інформаційних обмінів більш ширших мас
населення;
– утвердженню в системі соціальних інформаційних комунікацій
інформації, що зміцнює систему демократичних і культурних цінностей;
– при визначених політичних орієнтирах – консолідації суспільства,
удосконаленню його соціальної структури, ефективному вивільненню творчого й культурного потенціалу розвитку, ліквідації наявної системи трансформаційних проблем у процесі розбудови сучасного суспільства.
Для України при цьому найбільш значущими в наш час є проблеми:
– забезпечення національної єдності на основі вибору оптимального
для нації шляху розвитку, що об’єднував би різні за соціально-культурним,
економічним рівнем розвитку регіони країни;
– забезпечення національного, культурного розвитку в умовах посилення процесів культурної уніфікації.
Упровадження інформаційних технологій створило нові унікальні
можливості для активного й ефективного розвитку держави, суспільства,
особистості. Разом з процесами інформатизації відбувається активний
розвиток нової форми культури – інформаційної. У широкому сенсі під
інформаційною культурою розуміють сукупність принципів і реальних
механізмів, що забезпечують позитивну інформаційну взаємодію регіонів, етнічних складових та загальнонаціональних елементів, їх поєднання
в загальноукраїнському досвіді. З точки зору культурології інформаційна
культура є одним з видів культуротворчої діяльності з оперативного пошуку
інформації, якісного її оброблення й практичного використання в різних
системах комунікацій [49].
Вивчення процесу інформаційних обмінів за допомогою соцмереж
дає новий поглиблений матеріал для вивчення можливостей особистісних характеристик проявів особи в інформаційному суспільстві, що поглиблено відображають емоційну сферу людини, її внутрішній стан під
час спілкування. Можна стверджувати, що проблеми дієвого використання інформаційних ресурсів тісно пов’язані із суб’єктивними факторами
освоєння навколишньої дійсності, при вирішенні конкретних завдань розвитку інформаційних процесів у свідомості людини «охоплюються шари
свідомого й підсвідомого, шари так званих духовних традицій». Тому питання про зміст і значення ментальних характеристик людей у сучасному
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глобалізованому суспільстві виходить за межі чисто філософської проблематики та набуло значення, пов’язаного з певними практичними запитами
інформаційного етапу розвитку людської цивілізації.
Фактор ментальних особливостей у інформаційному суспільстві набуває зростаючого прикладного значення у зв’язку:
– зі зростаючою інтенсивністю інформаційних обмінів між націями
й державами, між різними соціальними структурами на внутрішньодержавному рівні, необхідністю збереження та розвитку унікальних ментальних
традицій у інтересах подальшої суспільної еволюції;
– з організацією спільного виробництва (спільних підприємств, у тому
числі із зарубіжною участю, міжнародної економічної кооперації, ТНК),
спільної діяльності (наукової, освітньої, культурної, у сфері екології тощо)
різних за ментальними ознаками об’єднань людей, з урахуванням ментальних характеристик ділових партнерів;
– з розвитком суспільно значущих наук, наукового осмислення нової
суспільної організації;
– зі зростанням суспільної уваги до введення в загальносуспільний обіг
національних інформаційних ресурсів, що є культурним надбанням попередніх поколінь нашої цивілізації;
– також при нейтралізації рецидивів інформаційних воєн і міжнародного інформаційного тероризму [50, с. 15].
Значення ментального фактора в інформаційних обмінах сучасного
суспільства привертає увагу фахівців як у напрямі вдосконалення сучасних
комунікативних можливостей, так і в застосуванні відповідних прийомів
при організації негативних інформаційних впливів. Такі впливи на етапі
розвитку інформаційного суспільства можуть набирати такого рівня гостроти, коли вони перетворюються в інформаційні війни. Це – крайній спосіб
міжнародного протистояння, характерний для інформаційного суспільства.
Він характерний на сьогодні для російсько-українських взаємовідносин.
При цьому для України як сторони, що зазнає інформаційної агресії, турбота про національну ментальність, культуру, підтримка й розвиток її імунітету є особливо важливою справою, оскільки стосується найглибших
шарів людської самосвідомості, збереження національної самоідентифікації. Адже саме ментальність, її культурологічна складова пронизує глибинні
психологічні рівні, вона укорінюється в підсвідомих глибинах людської
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психіки. І тому ментальні настанови здаються людям чимось само собою
зрозумілим і, спираючись на ці настанови у своїй поведінці, вони не замислюються, чому діють саме так [24, с. 35–93]. У цьому процесі набуває
особливої ваги ефективна організація вивчення змін у сфері ментальності
на регіональному рівні, в умовах прояву регіональних особливостей.
«Сучасна Україна переживає злам своєї історії, багато в чому пов’язаний з осмисленням неминучості оновлення, переформування етнокультури, культури, взаємопізнання і взаємопоєднання. Перед суспільством
і його владою стоїть завдання відшукати механізми, забезпечити свою
етнокультурну ідентичність незалежно від місця проживання та надати рішучу відсіч культурній експансії, яка відчувається зі сторони проросійськи
налаштованих мешканців України. Але це можливо тільки тоді, коли є згода, взаємне розуміння, відкритість загальнонаціональним проектам нової
влади, коли існуватиме певний ментальний потенціал. Парадигма втілення
національної ідеї (тобто ідеї щодо об’єднання української нації) вільно
або мимоволі, але базується на ментальності». Для цього, однак, потрібна
багатопланова робота в напрямі зведення до єдиного знаменника надзвичайно строкатого поля ментальних, культурних характеристик, властивих українському народу.
У цих характеристиках і двоїстість української ментальності, що обумовлюється геополітичним становищем та проявляється в поєднанні
індивідуалізму, характерного для західної орієнтації, і східної чуттєвості
й емоційності та протиставленні двох головних історичних пластів традиційно-побутової культури: землеробського й козацького. Ця двоїстість
виявляється у великій амплітуді чуттєвого життя українців: від любові –
до ненависті, від ейфорії – до розпачу, а також у певній непослідовності
дій [51] розв’язання власних проблем; безпорадність – надія на розв’язання
проблем ззовні, на чиюсь гуманітарну допомогу [51].
Суспільний розвиток є одночасно проявом і показником розвитку
духовно-культурного, загальноцивілізаційного. Тому всі ознаки та критерії
розвитку суспільства, насамперед такі, як економічний, політичний, державний, свідчать про рівень духовно-культурних цінностей, нагромаджених суспільством у продукованих інформаційних ресурсах. Тому безпосередньо й суспільний прогрес можливий лише на надійній інформаційній
основі розвитку, що відображає духовні, гуманістичні принципи еволюції.

РОЗДІЛ 4

ЕЛЕКТРОННІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ОРГАНІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО СУСПІЛЬСТВА

4.1. Глобалізаційні процеси і суспільна організація
Культурний прогрес у всіх сферах суспільної діяльності, піднесення інтелектуального рівня громадян передових країн світу обумовили
розвиток електронних інформаційних технологій, на основі яких у останні десятиріччя стрімко розвиваються глобалізаційні процеси в загальноцивілізаційному масштабі. Такий глобалізаційний розвиток торкнувся
всіх сторін людського життя, значною мірою вплинув на орієнтири культурного розвитку, окреслюючи в рамках цього процесу характерні особливості глобалізаційної культури. При цьому розвиток взаємозалежності країн і регіонів світу набуває такого рівня, при якому можливим та
необхідним стає створення єдиного світового правового поля і світових
органів економічного й політичного управління [1].
Об’єднуючі тенденції глобалізації ґрунтуються на позитивних впливах
для всіх регіонів світу. Такі позитиви пов’язані з посиленням соціальної
та територіальної мобільності населення, розвитком торговельно-економічних, культурних і туристичних зав’язків, охопленням людства спільною інформаційною мережею, зростанням його матеріального добробуту
на основі обмінів передовими здобутками у всіх сферах діяльності, з урбанізацією, зростанням поліетнічності, поширенням у світі однакових зразків
культури (зазвичай, західної) – тобто з тими факторами, які в сукупності
сприяють культурному зближенню народів [2, с. 172].
У процесі розвитку сучасної глобалізації у дедалі більш дієвій формі
проявляється вплив на всі регіони світу загальноцивілізаційної інформацій136
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ної основи розвитку. При цьому справджується прогноз В. Вернадського,
який у своїх щоденниках наголошував на тому, що ноосфера, інфосфера
планети, створена земним розумом, є явищем глобальним і потребує прояву
людства як єдиного організму. І це зовсім не означає, що стосовно культури
всі народи рано чи пізно повинні об’єднатися в деякій мегакультурі і свої
унікальні національні культури принести їй у жертву [3].
Звичайно, під час посилення глобалізаційних впливів у практиці сучасної суспільної трансформації проявляються й певні негативні явища, які
в сукупності можуть призводити до уніфікації у сфері культурного в широкому розумінні розвитку. Серед таких негативних наслідків можемо виокремити загострення давніх і виникнення нових конфліктних ситуацій у світі:
взаємна недовіра між народами, етносами й національностями; загрози
трайбалізму (сьогодні це проявляється в багатьох регіонах світу); нерозв’язаність національно-етнічних суперечностей; розгортання агресивних
форм імперіалізму й захисту національних інтересів; релігійна ксенофобія
та нетерпимість; расовий екстремізм; міжнародний тероризм; цивілізаційні
суперечності тощо [4, с. 109]. У зв’язку з цим Н. Ладо справедливо зауважує, що, по-перше, культурна складова глобалізації є визначальною, адже
насамперед ми говоримо про взаємодію культур. По-друге, процеси, подібні до культурної глобалізації, мали місце в історичному розвитку людства.
По-третє, глобалізація як нова ідеологія, як новий спосіб життя в культурному середовищі ґрунтується на формуванні так званої планетарної свідомості, яка є похідною від євроатлантичного бачення світу та вестернізованої споживацької моралі [5].
Таким чином, позитивним аспектом глобалізації можна визначити процес адаптації, а протилежним, відповідно, негативним – асиміляції в межах
певних культур. Однак варто зауважити, що негативні впливи глобалізації –
це екзамен для націй і держав на стійкість, життєздатність в умовах інформаційного етапу розвитку. Згубно вони впливають лише на культуру тих
складових сучасної цивілізації, які втратили енергію розвитку й не можуть
використати сучасні можливості для подальшого розвитку.
Водночас глобалізація в процесі реалізації своєї об’єднуючої ідеології
всім державам, націям позначилася безсумнівними перевагами в розвитку
порівняно з усіма іншими учасниками еволюційного процесу. Переваги
полягають насамперед у тому, що глобалізація:
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– забезпечує всіх учасників передовими інформаційними технологіями;
– забезпечує можливість доступу до всіх інноваційних технологій розвитку всіх сфер сучасної людської діяльності;
– розвитком мережі соціальних інформаційних комунікацій сприяє
вдосконаленню соціальної структури сучасного суспільства;
– забезпеченням доступу до інформаційних ресурсів і технологій
інфотворення сприяє розвитку творчої ініціативи членів суспільства, творчих, найбільш продуктивних підходів до суспільної діяльності; вдосконаленню суспільної свідомості у сфері світосприймання на основі здобутків
сучасної науки, формуванню відповідної системи світоглядних координат,
уявлень про місце людини в цій системі;
– здійснює розвиток інформаційних обмінів не лише у вертикальному,
а й у горизонтальному вимірі, що сприяє розвитку демократичних процесів,
забезпечує новий поштовх до розвитку самоорганізації сучасного суспільства.
Мобілізація наявних загальносуспільних інформаційних ресурсів, а
також інформаційних ресурсів кожної нації, держави, у принципі, створює
можливості для формування оптимального економічного укладу, оптимальної суспільної організації в поєднанні з місцевою специфікою; сприяє
реалізації можливостей гармонійного розвитку людини як творчої індивідуальності і свідомого повноцінного члена всієї системи соціальної спільності, до якої вона належить. Реалізація цієї тенденції в процесі розвитку
людської цивілізації набуває дедалі більшої актуальності та з розвитком
суспільства входить у систему основних показників його життєздатності.
Трансформаційні впливи сучасної глобалізації знайшли своє відображення також і в розвитку сучасної України. У 1998 р. було прийнято Національну програму інформатизації. На законодавчому рівні було визначено
загальні засади формування, виконання й коригування Національної програми інформатизації [6]. Ця Програма до сьогодні визначає стратегію
розв’язання проблеми забезпечення інформаційної підтримки соціальноекономічної, екологічної, науково-культурної та іншої діяльності у сферах
загальнодержавного значення.
Головною метою Програми є забезпечення громадян і суспільства своєчасною, достовірною й повною інформацією на основі широкого використання інформаційних технологій, забезпечення інформаційної безпеки
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держави. Програма спрямована на вирішення таких основних завдань: формування правових, організаційних, науково-технічних, економічних, фінансових, методичних і гуманітарних передумов розвитку інформатизації;
застосування й розвиток сучасних інформаційних технологій у відповідних сферах суспільного життя; формування системи національних інформаційних ресурсів; створення загальнодержавної мережі інформаційного
забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров’я тощо; створення
загальнодержавних систем інформаційно-аналітичної підтримки діяльності
органів державної влади та органів місцевого самоврядування; формування
й підтримка ринку інформаційних продуктів і послуг; інтеграція України
у світовий інформаційний простір.
Реалізація проектів Програми забезпечує розширення доступності
національних і світових інформаційних ресурсів для широкого кола споживачів за рахунок створення першої черги бібліотечної інформаційнотелекомунікаційної мережі та Національного комп’ютерного банку з базами даних правової, науково-технічної, рекламної та іншої інформації.
Документом передбачається також підвищення якості навчання на всіх
рівнях освіти та підготовки, перепідготовки кадрів за рахунок впровадження автоматизованих систем масового поширення інформації у вищих
закладах освіти, школах на основі спеціальних телевізійних каналів, налагодження випуску навчальної літератури в електронній формі, впровадження методик і програмно-технічних засобів дистанційного навчання.
За 20 років, що минули з моменту прийняття Національної програми
інформатизації, Україна зробила значний крок у розвитку інформаційної
сфери, про що свідчить інформація, оприлюднена Міжнародним агентством We are social, яке спеціалізується на дослідженнях у сфері медіа,
у звіті Digital in 2018 [7]. За даними звіту, в Україні проживає 44,12 млн
осіб, з яких 25,59 млн користується Інтернетом (58 % населення).
Мобільним Інтернетом користується 18,7 млн українців (42 % населення). Для порівняння: згідно з даними Інституту стратегічних досліджень, у 2016 р. застосовували для виходу в мережу виключно мобільні
пристрої 14 % користувачів [8].
Із січня 2017 р. по січень 2018 р. кількість інтернет-користувачів
в Україні збільшилася на 17 % (на 4 млн осіб). Згідно зі статистикою,
кожного дня Інтернетом користуються 72 % користувачів; мінімум раз на
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тиждень – 21 %; мінімум раз на місяць – 4 %; рідше разу на місяць – 2 %
користувачів [9].
Значні показники демонструє розвиток такого суспільного інституту,
як електронна комерція (e-commerce). Організаційно-правові засади діяльності у сфері електронної комерції визначені Законом України «Про електронну комерцію» № 675-VIII [10].
У 2017 р. український e-commerce зріс на 30 % і досяг, за даними EVO,
50 млрд грн. Його мала частка в 3,5 % від загального роздрібного товарообігу України не заважає сегменту динамічно зростати. Зростання електронної торгівлі на 60–70 % забезпечується переходом українців на покупки
в Інтернеті та лише на 30–40 % залежить власне від збільшення споживання [11].
У рейтингу інноваційних країн світу Україна у 2018 р. піднялася на сім
позицій, посівши 43 місце після 50 роком раніше, повідомляється на сайті
Global Innovation Index [12]. Для порівняння: Польща перебуває на 39 позиції; Росія – на 46; Молдова – на 53; Білорусь – на 86. Рейтинг інноваційних країн світу формується за шкалою від 0 до 100 та складається з ряду
показників, кожен з яких також має свій індекс. GII враховує як інноваційні
вклади – політичне середовище, освіту, людський капітал та інфраструктуру, так і інноваційні результати – кількість патентів, наукових публікацій,
нових підприємств, мобільних додатків та навіть редагування у «Вікіпедії». За результатами оцінювання цих показників Україна отримала індекс
38,52 (роком раніше – 37,6).
Згідно зі звітом Global innovation index за 2018 р., основними сильними
сторонами України є освіта, знання та технології, людський капітал і дослідження. Проте досить невисокими є такі показники, як розвиток ринку,
інфраструктура, інституції [13].
Сучасні тенденції соціокультурних процесів та керування їхніми змінами в умовах інформатизації базуються на багаторівневості й багатоаспектності напрямів розвитку суспільства в процесі об’єднання всіх інформаційних потоків у єдиному комплексі. У роботі цього комплексу набуває особливого значення забезпечення системи соціальних комунікацій
якісною інформацією. У поняття якості інформаційних ресурсів сьогодні
вкладається насамперед їх актуальність, відповідність суспільним запитам,
пов’язаним з потребами розвитку, можливість оперативного оброблення,
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зручність у використанні, надійне передавання на необхідну відстань, архівування та зберігання. Насамперед ідеться про електронну інформацію.
Система вітчизняних інформаційних комунікацій відповідно до суспільних потреб також наповнюється необхідними для вітчизняних користувачів і адаптованих до їхніх вимог ресурсами глобального інформаційного простору. Передові в технологічному плані бібліотеки поступово
стають ефективною ланкою між глобальними масивами електронної
інформації та сучасним користувачем, розвивають систему й методи
комунікаційної взаємодії між бібліотеками як акумуляторами знання
та суспільством.
Досвід останніх десятиріч свідчить про те, що національний інформаційний простір України, незважаючи на невдалі спроби владних структур
у подоланні економічної відсталості, на політичні катаклізми й гібридну
війну на Сході України, що відволікає національний ресурс розвитку від
ефективного суспільного розвитку, інформатизація, як об’єднуюча технологічна платформа національної консолідації, входить у суспільну практику
в Україні.
В опублікованому Всесвітнім економічним форумом рейтингу країн
світу за Індексом глобальної конкурентоспроможності 2017–2018 рр. (The
Global Competitiveness Index) Україна посіла 81 місце серед 137 країн світу,
покращивши свої позиції на чотири пункти [14]. Зростаюча роль інформаційного сектору підтверджується динамікою відповідних статистичних
показників. ІТ входить у трійку індустрій з найбільшою долею у ВВП України. Продукція ІТ формує понад 3 % ВВП держави. Сукупний дохід галузі
у 2017 р. становив 3,6 млрд дол., поступаючись лише обсягам аграрної промисловості та металургії.
Глобальна інформатизація як технологічна основа активізації глобальних процесів в усіх регіонах світу не лише забезпечує доступ усім
категоріям членів сучасного суспільства до його інформаційних ресурсів,
а й залучає їх також до активної участі в інформаційних обмінах, до масового розвитку процесів інфотворення. Інформаційні технології сучасності
сприяють зростанню соціальної активності членів суспільства. Ця активність виражається сьогодні в реалізації можливостей для самовираження,
для обміну соціальним досвідом, для діяльності, спрямованої на особисте
вдосконалення та прогресивний розвиток суспільства. При цьому в останні
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роки з розвитком інформаційних технологій, загальносуспільної системи
соціальних інформаційних комунікацій в Україні ми спостерігаємо характерний також і для інших країн світу процес самоорганізації вітчизняного
інформаційного простору в напрямі формування системи соціальних інформаційних мереж. У процесі свого розвитку соціальні мережі збагачуються
новими можливостями для задоволення запитів користувачів. Можна погодитися з думкою дослідників про те, що основними причинами нинішньої
привабливості соціальних мереж на сьогодні є:
– отримання інформації-підтримки від інших членів соціальної мережі;
– верифікація ідей через участь у соціальній взаємодії;
– соціальна вигода від контактів (причетність, самоідентифікація, соціальне ототожнення, соціальне сприйняття тощо);
– рекреація (відпочинок).
Соціальні мережі зі зростаючою кількістю додатків до них сприяють збільшенню відвідуваності сайтів, забезпеченню зворотного зв’язку
з користувачем і, таким чином, є важливою формою генерації нової суспільно значущої інформації. На цій основі сьогодні розвивається значна
кількість веб-сервісів, що сьогодні прийнято називати сервісами Web 2.0.
На базі розвитку мережевих технологій обміну інформацією розвиваються
можливості для нових форм спілкування й нових форм суспільної організації в контексті розвитку громадянського суспільства.
На цьому етапі розвитку, очевидно, соціальні мережі можна розглядати
як технологічні комплекси організації та керування обмінами електронною
інформацією між суб’єктами соціальних відносин, призначені для забезпечення горизонтального спілкування зацікавлених у ньому абонентів,
об’єднаних спільними інтересами, інформаційними потребами й навиками
спілкування [15].
Таке формулювання дає уявлення про соціальні мережі як про:
– організовані й опосередковано керовані інструменти спілкування
на основі використання електронних інформаційних технологій (Інтернету);
– мережі соціального спілкування саме одновимірних за характеристиками суб’єктів, тобто спілкування на горизонтальних рівнях організації;
– інформаційні технологічні комплекси, які об’єднують абонентів
зі спільними інтересами, потребами і відповідною технічною підготов142
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кою, що на сьогодні вже розшаровує учасників інформаційних обмінів.
Це визначення дає можливість для подальшого уточнення з розвитком організаційно-технологічної еволюції соціальних мереж [15].
Соціальні інтернет-мережі поступово стають важливим інструментом
громадянського суспільства, засобами масової інформації з найбільш вираженим на сьогодні ступенем незалежності, що обслуговують громадські
інтереси й потреби, формують громадську думку з питань політичних прав
громадян; розвитку ідейно-політичної діяльності політичних партій і рухів;
підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування;
оперативного суспільного інформування з актуальних проблем сучасності
тощо.
У цьому розумінні роль соціальних інтернет-мереж може проявлятися
в таких аспектах:
– соціальні інтернет-мережі, вибудовуючи горизонтальні зв’язки,
можуть впливати на функціонування вертикальних інформаційних мереж;
– соціальні інтернет-мережі мають здатність налагоджувати зв’язки
між соціальними групами;
– у соціальних інтернет-мережах забезпечується необхідна на сьогодні
швидкість обміну інформацією;
– соціальні інтернет-мережі сприяють налагодженню зворотного
зв’язку і відтак більш оперативному реагуванню управлінської сфери на запити громадян;
– соціальні інтернет-мережі створюють умови для прозоріших економічних та політичних процесів;
– за допомогою соціальних інтернет-мереж може здійснюватися представництво інтересів не тільки соціальних груп, а й цілих соціальних верств
населення – роботодавців, найманих працівників, споживачів тощо – перед
органами влади та місцевого самоврядування.
Отже, соціальні інтернет-мережі в розвинутих демократичних країнах
справді перетворюються із супутніх чинників формування громадянського суспільства на їхню важливу складову. З позиції сьогодення розвиток
мереж обіцяє нові якісні трансформації. Фахівці прогнозують, що процес
розвитку соцмереж трансформується в нові проекти – нішеві, створені
під запити окремих груп користувачів і їхні специфічні потреби. Статистика соціальних мереж світу у відсотковому відношенні на липень 2018 р.,
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за даними StatCounter 5, демонструє, що на поточний момент найбільше
користувачів налічується у Facebook. Хоча мережа трохи здала позиції
порівняно з аналогічним періодом 2017 р. З моменту появи вона користується підвищеним попитом, тривалий час утримується на першій позиції
в рейтингу (62,18 %). Pinterst посідає друге місце (16,12 %) й активно почав
набирати популярність насамперед завдяки своїй новій можливості пошуку
за картинками. Третє місце посідає YouTube (8,71 %), який за останній рік
випередив Twitter, який тепер на четвертому місці (8,17 %) [16].
За даними звіту Digital in 2018, соціальними мережами користується
29 % жителів України – 13 млн осіб. З них за допомогою мобільного телефону в соцмережі виходить 22 % населення – 9,5 млн. Із січня 2017 р.
по січень 2018 р. кількість українських користувачів соцмережі Facebook
збільшилася на 71 %. Загальна кількість активних користувачів соцмережі
становить 13 млн [9].
У зв’язку з розвитком потенційних можливостей соцмереж у системі
інформаційних обмінів нашого суспільства, важливим є формування уявлень про їх ефективне використання в системі подальшого підвищення
дієвості сучасних інформаційних комунікацій для вирішення актуальних
завдань суспільного розвитку. Таким чином, технології соціальних мереж є практичною реалізацією потреб нового інформаційного суспільства
в механізмах інформаційного забезпечення його структур, що створюються
протягом останнього десятиріччя. Треба зазначити, що наведені характерні
особливості мережевих форм спілкування є характерними для нинішнього
етапу соціальних відносин у суспільстві, для наявного рівня інформаційних технологій і грамотності у сфері інформаційних технологій, сучасних
учасників інформаційних обмінів. З подальшим розвитком інформатизації українського суспільства та, відповідно, зростаючим рівнем володіння
інформаційними технологіями членами суспільства можна прогнозувати
зростаюче соціальне значення учасників обмінів у мережах і уточнення
характерних особливостей соціальних мереж.
У загальносуспільному масштабі цей процес сприяє розвитку громадянської єдності, допомагає поширенню соціального досвіду, у тому числі
й у сфері освоєння нових інформаційних технологій. Формування соціальних мереж сприяє виробленню знову ж таки відповідних сучасним потре5
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бам ефективних форм капіталізації інформаційних ресурсів. При цьому для
мережевої взаємодії рівень розвитку соціальної капіталізації визначається
не стільки обсягом наявних ресурсів, скільки можливостями їх мобілізації
в мережі. Ці можливості впливають на динаміку інформаційних процесів
і ширину охоплення ними мережі, служать джерелом її розвитку та є запорукою розвитку нового інформаційного виробництва [15].
Соціальні мережі дедалі більше стають певною мірою інформаційним відбитком саме громадянської активності, оскільки саме цей канал
комунікації використовується для поширення ідей, об’єднання однодумців
у спільноти (як віртуальні, так і реальні), організації заходів, координації
зусиль. Практично всі суспільно значущі процеси, події, явища залишають
певний інформаційний відбиток у соціальних мережах [17].
Згідно з результатами дослідження «Практика використання інструментів електронної демократії громадськими організаціями в Україні», яке було
проведено у 2016 р. громадською організацією «Подільська агенція регіонального розвитку», Асоціацією органів місцевого самоврядування «Міста
електронного врядування України» та Громадянською мережею «ОПОРА»,
соціальні мережі займають перше місце серед електронних інструментів,
які використовують у своїй діяльності організації громадянського суспільства. Так, 90,8 % опитаних використовують соціальні мережі як засіб
комунікації з громадянами, 88,6 % – для взаємодії між собою (на першому
місці – електронна пошта, 90,5 %) [18].
У довіднику для організацій громадянського суспільства, розробленого
за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку, виокремлено такі
переваги використання соціальних мереж [19]:
– покращує прозорість, управління й підзвітність організацій – надають
інформацію про витрачені кошти (письмові акти, фотозвіти);
– допомагає організаціям безпосередньо взаємодіяти з аудиторіями
за допомогою простого та рентабельного середовища (PR, інформування
про організацію, її місію, досягнення, поширення важливої інформації);
– допомагає швидко поширювати своєчасну інформацію (актуальні
анонси, збір коштів);
– створює прозоре місце для публічного обговорення [розв’язання
локальних проблем (забудови, прибирання), пропагування ідеї чи адвокасі (заборона куріння)];
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– допомагає створити високочутливе громадянське суспільство (краудфандинг і краудсорсинг; нетворкінг та створення коаліцій);
– допомагає організаціям залучити сегменти населення, які важко долучити за допомогою традиційних засобів масової інформації (організація
масових акцій: протести, мітинги).
Отже, соціальні медіа, що стали інструментом і центром комунікації,
у цьому контексті мають важливе значення. Cоціальні медіа, як достатньо
молодий інститут комунікативної взаємодії громадян, уже значно розширили можливості саморегуляції суспільства й можуть ситуативно ставати
джерелом його еволюції та пріоритетів. Використання мережевих технологій у науці й освіті, розширюючи можливості вільного доступу до інформації, актуалізує питання забезпечення прав інтелектуальної власності.
Пошук шляхів розв’язання цієї проблеми лежить у площині забезпечення
балансу інтересів авторів, видавців, користувачів через удосконалення законодавчої бази; усунення правових бар’єрів у функціонуванні бібліотечних
установ для забезпечення права людини на вільний доступ до інформації,
оскільки і захист прав інтелектуальної власності, і забезпечення вільного
доступу до інформації належать до засадничих умов формування громадянського суспільства в Україні.
Розгляд проблем, пов’язаних з особливостями, змістом, тенденціями
розвитку соціальних мереж як важливої складової інформаційних комунікацій сучасності, ув’язується фактично з проблемою розгляду всієї інформаційної системи сучасного суспільства, є важливим базовим елементом
для з’ясування її сучасного потенціалу та, що найважливіше в наш динамічний час, уявлень про особливості її використання в інтересах інноваційного розвитку суспільства. Важливим при цьому є їхнє значення в розбудові вітчизняного комунікативного простору, соціальне й науково-освітнє
значення, а також дослідження проблем організації безпеки вітчизняного
інформаційного простору в контексті нових викликів, пов’язаних з розвитком мережевих інформаційних технологій.
Характерною особливістю сучасності є та обставина, що до активної
участі в інформаційних процесах у дуже стислі терміни долучилися члени
суспільства, що в переважній більшості не мають відповідного рівня підготовки до участі в суспільно корисній інформаційній діяльності. Для значної
частини учасників інформаційних обмінів самовираження в Інтернеті поки
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що є значущим як соціальний процес, пов’язаний із задоволенням можливостей побутового спілкування й розвагами. І тому сьогодні інформаційний простір перевантажений випадковою низькоякісною інформацією,
що ускладнює використання суспільно значущих ресурсів [15].
Аналіз уже існуючого суспільного досвіду свідчить, що соціальні
мережі, з наявним ресурсом соціальної довіри, обумовленої слабкою присутністю на цьому етапі розвитку у їхніх інформаційних впливах державних органів і традиційних політичних сил, уже досить успішно використовуються для просування власних інтересів не лише сферою бізнесу,
а й іншими суб’єктами впливу для введення в суспільний обіг тенденційної
або ж просто шкідливої для об’єкта впливу інформації.
У зв’язку з цим розвиваються спеціальні технології, що підвищують
ефективність інформаційних каналів, посилюють маніпулятивні впливи
на аудиторію користувачів. При цьому формується чітка диференціація
об’єктів впливу й охоплення масштабних аудиторій, зменшується здатність
об’єктів впливу блокувати інформацію, організовувати протидію небажаній інформації в мережі тощо. Таким чином, з удосконаленням електронних інформаційних технологій у суспільства виникли нові можливості для
поступу на інноваційній основі та водночас серйозні проблеми, пов’язані
з необхідністю убезпечення свого розвитку від нових інформаційних загроз, що не знають географічних меж і кордонів. Однак, як свідчить досвід,
ті ж самі технології в поєднанні з мобілізацією правових і організаційних
заходів дають можливість нейтралізації шкідливої для суспільного розвитку інформації та водночас розширюють можливості для розвитку творчого потенціалу суспільства – найважливішої складової сучасного розвитку.
І нарешті соціальні мережі, незважаючи на те що в практику спілкування ввійшли лише протягом останніх п’яти-семи років, стали вже важливим інструментом активізації горизонтального спілкування як основи для
організації соціальних протестів як тих, що сприяють удосконаленню суспільної організації, так і тих, що через емоційний вплив і некритичне ставлення до реального життя за межами комп’ютерних спільнот проявляються
у вигляді деструктивних виступів, використовуються внутрішніми й зарубіжними маніпуляторами для досягнення цілей, не пов’язаних з національним прогресом [20].
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Таким чином, розвиток інформаційно-комунікаційних технологій спричинив необхідність пошуку нових підходів вирішення безпекових питань
і пошуку балансу між забезпеченням реалізації заходів щодо інформаційної
безпеки держави та дотриманням прав і законних інтересів усіх суб’єктів
інформаційних відносин у цілому, усунення суперечностей між інформаційною навалою та дефіцитом інформації. У сучасному інформаційному суспільстві постають питання взаємної відповідальності за поширену
інформацію і її наслідки.
Ефективним методом розв’язання проблем національної інформаційної
безпеки й розвитку інформатизації в Україні є забезпечення комплексного
планомірного розвитку загальнодержавної інформаційної системи, орієнтованої на задоволення інтересів українського суспільства. Адже впровадження сучасних технологій в окремих галузях, як це вже відбувалося
в минулому, призводить до нерівномірного розвитку в масштабах суспільства і створює при цьому ряд серйозних соціальних проблем, пов’язаних
з асиметрією суспільного розвитку. Загальнодержавна інформаційна система має відігравати основну координуючу роль у організації виробництва
необхідної суспільству інформації, сприяти залученню потрібних для
розвитку інформаційних ресурсів з глобального інформаційного простору,
забезпечувати організацію ефективного використання наявних у розпорядженні українського суспільства ресурсів в інтересах вирішення актуальних питань суспільного розвитку.
В умовах прискореного і всебічного посилення глобальних впливів,
розвитку глобальної інформатизації успішний розвиток нації та держави
можливий лише за умови належної ефективності функціонування національної інформаційної системи. Відповідні державні органи на основі
діючої правової бази мають забезпечувати розвиток ринків інформації,
інформаційних послуг і технологій, мають сприяти розвитку інформаційної
індустрії, забезпеченню просування вітчизняних інформаційних продуктів
як на внутрішніх, так і зовнішніх ринках. З розвитком інформаційних технологій в усіх сферах суспільного життя має зростати значення державних
структур у організації національної інформаційної безпеки, у збереженні
й розвитку суверенних інформаційних ресурсів, а також у організації національного протистояння в інформаційних війнах і нейтралізації проявів комп’ютерної злочинності.
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4.2. Розвиток нормативної бази суспільної самоорганізації
в новому суспільстві
Євроінтеграційна орієнтація України сприяла не тільки безпосередньо активному руху до інформаційного суспільства, а й запозиченню
досвіду його побудови. Цей процес вплинув на розвиток державної політики стосовно формування політики інформаційної інтеграції й безпеки.
Правове забезпечення розвитку глобального інформаційного суспільства відраховується від прийняття Окінавської хартії глобального інформаційного суспільства, яка була прийнята 22 липня 2000 р. Того ж року Європейський Союз прийняв електронну доктрину e-Europe: An Information
Society For All [21], основна ідея якої полягала в широкому впровадженні
технологій Інтернету та поширенні серед населення європейських країн
навичок, необхідних для існування в інформаційному суспільстві. Також
ішлося про створення нормативно-правового підґрунтя для розвитку електронної комерції та інформаційних послуг.
На сьогодні практично кожна з країн Європи має програму стосовно
формування національної політики в справі побудови інформаційного суспільства, причому ця політика сприймається як імператив, невиконання
якого призводить до втрати конкурентоспроможності всієї країни, зниження рівня життя, втрати темпів розвитку і відкидання з передових економічних, торгових, технологічних позицій.
Україна перебуває в процесі імплементації міжнародних документів
щодо інформаційного суспільства й розвиває нормативно-правову базу
для розвитку електронних комунікацій. У Рекомендаціях парламентських
слухань на тему: «Законодавче забезпечення розвитку інформаційного суспільства в Україні» [22] зазначається, що правові засади побудови інформаційного суспільства було закладено з прийняттям законів України: «Про
інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах», «Про електронний цифровий підпис», «Про телебачення і радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу)
в Україні», «Про державну таємницю», «Про науково-технічну інформацію», «Про телекомунікації», «Про Суспільне телебачення і радіомовлення
України», «Про Концепцію Національної програми інформатизації», «Про
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Національну програму інформатизації» та інші нормативно-правові акти,
які регулюють суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, захисту інформації тощо.
Концептуальним галузевим нормативно-правовим актом став Закон України від 09.01.2007 р. № 537-V «Про Основні засади розвитку
інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки» [23], який
на сьогодні є чинним. Цей документ став поштовхом до використання
докт ринальних підходів як у формуванні нової державної інформаційної
політики, так і в процесі вдо сконалення інформаційно-комунікаційних
технологій.
Посилення впливу громадянського суспільства на соціально-політичні
процеси, тенденції до спроможності громадського сектору в ініціюванні
нагальних реформ, діалогу з владою з гострих питань сьогодення зумовило
розроблення Національної стратегії сприяння розвитку громадянського
суспільства в Україні на 2016–2020 роки, затвердженої Указом Президента
України від 26 лютого 2016 р. № 68/2016.
Реалізацію Стратегії передбачається здійснювати за такими стратегічними напрямами, як створення сприятливих умов для формування
та інституційного розвитку організацій громадянського суспільства; забезпечення ефективних процедур участі громадськості під час формування
й реалізації державної, регіональної політики, вирішення питань місцевого
значення; стимулювання участі організацій громадянського суспільства
в соціально-економічному розвитку України; створення сприятливих умов
для міжсекторальної співпраці.
У рамках зазначеного стратегічного напряму передбачається реалізувати
такі завдання:
– скорочення термінів і спрощення реєстраційних процедур для організацій громадянського суспільства, зокрема процедур подання документів
у електронній формі або за принципом «єдиного вікна»; удосконалення
порядку віднесення організацій громадянського суспільства до неприбуткових організацій;
– удосконалення правового статусу, порядку створення, організації
діяльності та припинення органів самоорганізації населення, розширення
їхніх повноважень щодо участі у вирішенні питань місцевого значення;
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– урегулювання на законодавчому рівні питання обов’язкового планування в державному бюджеті України та місцевих бюджетах видатків
на надання на конкурсних засадах фінансової підтримки для виконання
програм (реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями
громадянського суспільства;
– запровадження єдиного конкурсного порядку відбору органами
виконавчої влади програм (проектів, заходів), розроблених організаціями
громадянського суспільства, для виконання (реалізації) яких надається
фінансова підтримка держави, і забезпечення на законодавчому рівні рівного доступу зазначених організацій, зокрема благодійних, до участі в такому
відборі;
– вироблення за участі громадськості пріоритетів і єдиних критеріїв
щодо надання фінансової підтримки за рахунок бюджетних коштів для
виконання програм (реалізації проектів, заходів), розроблених організаціями громадянського суспільства та спрямованих на реалізацію завдань
державної, регіональної політики, визначення середньо- й довгострокових
індикаторів обсягів надання такої фінансової підтримки;
– запровадження ефективних механізмів надання фінансової підтримки
громадським ініціативам, спрямованим на реалізацію цієї Стратегії;
– створення з урахуванням кращих практик Європейського Союзу
сприятливого податкового середовища для юридичних і фізичних осіб, які
надають благодійну допомогу, та фізичних осіб, які отримують благодійну
допомогу;
– запровадження однакового підходу щодо оподаткування податком
на доходи фізичних осіб при отриманні безкоштовних соціальних послуг
від бюджетних установ і від організацій громадянського суспільства;
– впровадження допоміжних (сателітних) рахунків для статистичного
обліку організацій громадянського суспільства та обліку їхньої діяльності
відповідно до міжнародних стандартів;
– активізація комплексних заходів, спрямованих на підвищення
громадянської освіти населення щодо можливості захисту своїх прав
і вираження інтересів через різні форми демократії участі [24].
Загострення воєнно-політичної ситуації та виникнення нових загроз
національним інтересам України спричинили необхідність удосконалення
системи нормативно-правових актів у секторі безпеки й оборони. Тут варто
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відзначити Указ Президента України № 287/2015 від 26.05.2015 р. «Про
введення в дію рішення Ради національної безпеки й оборони України від
6 травня 2015 р. “Про Стратегію національної безпеки Україниˮ». У документі зазначається, що політика національної безпеки України ґрунтується
на повазі до норм і принципів міжнародного права. Україна захищатиме свої
фундаментальні цінності, визначені Конституцією та законами України, –
незалежність, територіальну цілісність та суверенітет, гідність, демократію,
людину, її права і свободи, верховенство права, забезпечуватиме добробут,
мир, безпеку.
Стратегія національної безпеки України спрямована на реалізацію
до 2020 р. визначених нею пріоритетів державної політики національної
безпеки, а також реформ, передбачених Угодою про асоціацію між Україною
і ЄС, ратифікованою Законом України від 16 вересня 2014 р. № 1678-VII,
і Стратегією сталого розвитку «Україна-2020», схваленою Указом Президента України від 12 січня 2015 р. № 5/2015 [25, 26, 27].
Визначальним документом є і Закон України «Про національну безпеку
України» № 2469-VIII від 21.06.2018 р. [28]. Він зосереджений на таких
сферах, як суверенітет і територіальна цілісність, європейська та євроатлантична інтеграція, розвиток економіки й громадянського суспільства.
Документ передбачає розвиток держави в умовах воєнного конфлікту,
а в деяких положеннях і в умовах воєнного стану.
Важливою нормою Закону України «Про національну безпеку України»
є запровадження цивільно-демократичного контролю, система якого, згідно
з документом, складається з контролю, що здійснюється Президентом України, Верховною Радою України, Радою національної безпеки й оборони України Кабінетом Міністрів України, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування; судового контролю; громадського контролю.
У ст. 10 зазначається, що громадяни України беруть участь у здійсненні
цивільного контролю через громадські об’єднання, членами яких вони є,
через депутатів місцевих рад, особисто шляхом звернення до уповноваженого Верховної Ради України з прав людини або до державних органів
у порядку, встановленому Конституцією України, Законом України «Про
громадські об’єднання» та іншими законами України. Сфера громадського
контролю може бути обмежена виключно Законом України «Про державну
таємницю».
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Визначено, що громадським об’єднанням, зареєстрованим у встановленому законом порядку, гарантується відповідно до Конституції та законів
України, а також статутних положень можливість: отримувати в установленому порядку від державних органів, зокрема від керівників складових
сектору безпеки й оборони, інформацію з питань діяльності складових
сектора безпеки та оборони, крім інформації з обмеженим доступом;
здійснювати дослідження з питань національної безпеки й оборони, публічно презентувати їхні результати, створювати для цього громадські фонди, центри, колективи експертів тощо; проводити громадську експертизу
проектів законів, рішень, програм, представляти свої висновки та пропозиції для розгляду відповідним державним органам; брати участь у громадських дискусіях і відкритих парламентських слуханнях з питань діяльності
та розвитку сектору безпеки й оборони, питань правового та соціального
захисту військовослужбовців і працівників розвідувальних та правоохоронних органів, їхніх сімей.
Засоби масової інформації, висвітлюючи питання національної безпеки
й оборони, інформують суспільство про стан захисту національних інтересів України.
Також Закон передбачає періодичне, але не рідше одного разу на три
роки видання органами сектору безпеки й оборони «Білих книг» або інших
аналітичних документів (оглядів, національних доповідей тощо). Ця норма спрямована на систематичне інформування суспільства про діяльність
сектору безпеки й оборони України, забезпечення обґрунтованості рішень
державних органів з питань національної безпеки та оборони, про стан
виконання заходів розвитку сектору безпеки й оборони.
Рівень розвитку електронних інформаційних технологій в Україні,
освоєння властивих інформаційному суспільству підходів до суспільної
самоорганізації стали поштовхом до ухвалення у вересні 2017 р. урядом
документа, який визначає всеукраїнський перехід на практики е-урядування, «Концепція розвитку електронного врядування в Україні» [29].
Як зазначається в документі, з огляду на міжнародний досвід розвиток
електронного урядування є одним з основних факторів забезпечення успішності реформування та підвищення конкурентоспроможності країни. Реформа будь-якої галузі в сучасних умовах спрямована на широке використання сучасних інформаційно-комунікаційних технологій для досягнення
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необхідного рівня ефективності й результативності. Адже саме інструменти
е-урядування здатні забезпечити значне покращення якості обслуговування
фізичних і юридичних осіб та підвищення відкритості, прозорості й ефективності діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування.
Крім того, запровадження електронного урядування є базовою передумовою для розбудови в Україні ефективних цифрової економіки й цифрового ринку та його подальшої інтеграції до єдиного цифрового ринку
ЄС (EU Digital Single Market Strategy).
Ця Концепція спрямована «на розв’язання таких першочергових проблем, як:
– недостатній рівень єдиної координації, контролю і взаємодії замовників завдань та проектів у сфері інформатизації й розвитку електронного
урядування;
– економічна криза, що призвела до зменшення обсягу фінансування завдань і проектів у сфері розвитку електронного урядування; низька якість,
ефективність та результативність реалізації проектів і завдань у зазначеній
сфері;
– несформованість та недосконалість нормативно-правової бази,
що регулює сферу розвитку електронного урядування;
– низька якість управління розробленням, впровадженням, підтримкою функціонування й розвитком інформаційно-телекомунікаційних систем (бази даних, реєстри тощо) та ресурсів (центри обробки даних, телекомунікаційні мережі тощо) органів влади;
– несформованість базової інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури е-урядування як техніко-технологічної основи для реалізації всіх
проектів і завдань у зазначеній сфері; відсутність автоматизованого обміну
даними та інтероперабельності між інформаційно-телекомунікаційними
системами органів влади; недостатній рівень інформаційної безпеки й захисту інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах органів
влади; низькі запровадження електронних форм взаємодії між органами
влади та фізичними і юридичними особами, зокрема надання електронних
послуг та доступу до відкритих даних;
– неврегульованість питання електронної ідентифікації та автентифікації фізичних та юридичних осіб під час взаємодії з органами влади;
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– низькі темпи розвитку внутрішніх систем електронного документообігу та сучасних інформаційно-аналітичних інструментів підтримки
прийняття управлінських рішень;
– недостатній рівень готовності державних службовців і працівників
органів місцевого самоврядування, фізичних та юридичних осіб до запровадження і використання інструментів електронного урядування; цифрова
нерівність у використанні інформаційно-комунікаційних технологій між
органами влади на центральному та місцевому рівні;
– недостатній рівень участі громадян та контролю у зазначеній сфері» [29].
Реалізація положень цього документа привела до того, що за останні
два роки рейтинг України в міжнародному Індексі розвитку електронного
урядування (EGDI) піднявся на 25 позицій [30]. Затвердження Концепції, як і запит на зміни в роботі держсектору зсередини, свідчить про те,
що український уряд розглядає використання електронних рішень як спосіб
створення конкурентних переваг на міжнародному рівні.
Ці та інші фактори вплинули на те, що для України рух до інформаційного суспільства сьогодні характеризується тим, що проблема технікотехнологічного забезпечення, яка на початку процесу мала надактуальний
характер, поступається соціальним проблемам, проблемам демократизації
та безпеки. Ідеться про інформаційні права особистості та вплив їх реалізації на суспільство й державу. Також сьогодні можна говорити про соціальну
переорієнтацію в контексті державного фінансування інформаційного розвитку соціальної сфери. Цей процес визначальним чином вплинув на появу
нових форм соціальної взаємодії та соціальної інтеграції, ставши підґрунтям для трансформацій суспільно-політичної активності й інформаційної
взаємодії держави, суспільства та особистості загалом.
Як зазначає В. Степанов, концепція інформаційного суспільства,
що базується на розвинутих інформаційних технологіях, у принципі, дає
змогу усунути всі технічні перешкоди на шляху повернення до прямої
демократії, яку в сучасних умовах правильніше назвати інформаційною
демократією – це насамперед надання можливості громадянам брати участь
у державному керуванні [31]. Одними з перших кроків у цьому напрямі
можна назвати е-урядування й доступ до публічної інформації.
Зважаючи на підписання Україною Угоди про асоціацію з Європейським Союзом, основні цілі розвитку інформаційного суспільства в
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Україні до 2020 р. мають бути гармонізовані з орієнтирами розвитку, визначеними ініціативою «Цифровий порядок денний для Європи» в рамках
європейської Стратегії економічного розвитку «Європа-2020: стратегія
розумного, сталого і всеосяжного зростання». Стратегія містить сім пріоритетних «стовпів», на яких має зосередитися увага ЄС під час розбудови
інформаційного суспільства: єдиний цифровий ринок; інтероперабельність
і стандарти; довіра й безпека; швидкий і надшвидкий доступ до Інтернету; дослідження й інновації; посилення цифрової освіти, навичок та інклюзії; нарощування переваг використання ІКТ для європейського суспільства [32].
Для України реалізація поставлених завдань залежить, зокрема, від
ефективності шляхів досягнення соціально-політичної стабільності, розв’язання проблем безпеки і вдосконалення практики громадської самоорганізації в умовах внутрішніх та зовнішніх викликів.
Становлення сучасного українського суспільства, користуючись таким
нормативно-правовими документами, як Європейська хартія місцевого
самоврядування» [33] (ратифікована Україною), законами України «Про
громадські об’єднання» № 4572-VI [34], «Про органи самоорганізації населення» № 2625-III [35], формує нові соціальні механізми розв’язання соціально-економічних та інших проблем, захисту суспільних інтересів, де нова
інформаційна реальність виступає як важливий стимул зміни якості життя
й механізму суспільного самовідтворення та саморегулювання.
На цьому етапі ускладнення соціальної структури та появи нових форм
колективної суспільної діяльності органи самоорганізації населення в Україні є початковими ланками розвитку територіальних громад, представляють
собою колективну форму реалізації права громадян на участь у місцевому
самоврядуванні. Разом з тим вони виникають відповідно до законів синергетики у вигляді спонтанних процесів у суспільстві, колективах, групах
та представляють собою самоздійснювані процеси соціального регулювання [36]. Таким чином, ідеться не тільки про процеси децентралізації,
питання місцевого самоврядування та функціонування громадянського
суспільства, а й інші форми самоорганізації як у межах цих категорій, так
і поза ними. Тобто «самоорганізація суспільства – перехід до цілісної суспільної системи в той чи інший спосіб: політичний, юридичний, психологічний, моральний, економічний тощо. Характерною специфікою таких
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систем є прагнення до виживання і саморозвитку, активна взаємодія з оточенням, яке часто протидіє та обмежує їхній розвиток» [37].
Інформаційне суспільство, прискорюючи комунікаційні процеси
в сучасному публічному просторі, надає свободу обміну знаннями й досвідом, сприяючи таким чином раціональному оцінюванню існуючої дійсності
та складанню прогнозу майбутнього. Нові комунікаційні технології мають
потенціал, що швидко зростає, і тенденцію до зменшення витрат, відкриваючи таким чином поле для виникнення нових аспектів вирішення конфліктів, спільного обговорення альтернатив, соціальної адаптації нових ідей
та публічної агрегації інтересів учасників самоорганізованої спільноти.
Самоорганізація тут може розглядатися як процес створення, відтворення, удосконалення організації складної динамічної системи. Принциповими умовами для виникнення таких процесів є високий рівень складності,
наявність значної кількості елементів, випадковий характер зв’язків у системах. Особливостями самоорганізації визначаються цілеспрямованість,
спонтанність, природність, взаємодія із зовнішнім середовищем, автономність щодо середовища [38].
В експертних колах існує думка про те, що сучасні системи інформаційно-комунікаційних технологій, викликавши потужне інформаційне цунамі, можуть спричиняти так звану соціальну ентропію, розсіюючи знання,
цінності, історичні маркери розвитку суспільства. Проте, хоча соціальні
системи інформаційного суспільства не позбавлені такої вади, вони мають
внутрішні інноваційні ресурси компенсації ентропії. До таких компенсаторних механізмів належать глобальні інформаційні мережі, соціокультурний потенціал яких здатний нівелювати зростання ентропії за допомогою підвищення рівня соціальної справедливості, відповідальності й довіри [39]. Серед нових форм суспільної самоорганізації треба виділити формування такого явища, як мережева громада, діяльність якої ґрунтується
на горизонтальних соціальних зв’язках. Ця соціальна група в Україні вже
сьогодні володіє певними соціальними компетенціями, зокрема швидко
орієнтуватися й реагувати в соціальних умовах, що постійно змінюються,
та ефективно взаємодіяти із соціальним середовищем.
Відповіддю на її виникнення можна вважати активну інтеграцію суб’єктів управлінської діяльності в соціальні медіа. Взаємодія в мережевому
середовищі органів державної влади та громадськості є перспективною
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і важливою для розвитку громадянського суспільства в Україні. Робота
державного органу з громадянським сектором формує новий тип взаємодії,
змінює культуру, стиль відносин. Крім того, це ще й платформа для публікації вимог користувачів до влади, форма громадського контролю за ефективністю діяльності влади та обміну інформацією із суспільно важливих
питань [17].
Наступним кроком стало запровадження однієї з інноваційних форм
взаємодії та комунікації української влади й суспільства – електронних
петицій.
З липня 2015 р. Верховна Рада внесла зміни до Закону України «Про
звернення громадян», і громадяни отримали можливість комунікації з Президентом України, Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування за допомогою електронних петицій. Успіхи України в запровадженні петиції як інструмента електронної
демократії вже визнані й на міжнародному рівні. За оцінкою ООН, українці піднялися на 45 позицій за розвитком електронної участі громадян
за останні два роки та увійшли у топ-35 країн світу за цим показником.
В експертному середовищі систему електронних петицій в Україні від
самого початку умовно поділили на два рівні: звернення до вищих органів
державної влади та органів місцевої влади й самоврядування. Такий розподіл має сенс не лише для аналізу змісту самих петицій, а й для розгляду
реакції влади на звернення громадян, ефективності безпосередньо інструмента е-петицій. За характером вимог електронні петиції аналітики поділили на три групи: прохання, пропозиції, вимоги. На думку дослідників,
найбільшою є група петицій-прохань; друга група – петиції-пропозиції;
петицій-вимог значно менше. За характером дії петиції умовно поділили
на дозволи (розширення свобод) і заборони (обмеження свобод) [40].
Світова практика показує, що найбільш ефективними виступають петиції, які спрямовані місцевим органам влади. Підтвердженням цієї тенденції став і український досвід. Експерти Всеукраїнської асоціації сприяння
самоорганізації населення 6, які провели дослідження у 22 обласних центрах України, зазначають, що, незважаючи на недоліки й зауваження, поява електронних петицій стала прогресивним кроком, що наблизив владу
до потреб та інтересів громадян.
6
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Підсумовуючи викладене вище, треба зауважити, що безпосередня
комунікація між суспільством у всіх проявах його різнорідних груп і державою може бути ефективною лише за умови об’єктивізму й поваги. Погоджуємося з думкою про те, що громадянське суспільство як самоорганізаційна підсистема за жодних обставин не здатне задовольнити потреби
населення без ініціюючої, нормативної та контролюючої функцій держави,
а з іншого – будь-які спроби державної підсистеми перебрати на себе функції громадянського суспільства виявляються неефективними. Їхня взаємодоповнюваність спрямована на досягнення оптимальної збалансованості
стихійного і свідомого начал соціальної життєдіяльності – без надмірної
регламентації життя державою, але й без анархії; без абсолютизації свободи, але з її максимумом, коли права одного індивіда обмежені лише правами іншого [41].
В умовах розвитку інформаційного суспільства та глобалізаційних
процесів демократичне врядування в державі неможливо реалізувати без
самоорганізаційних структур суспільства, у першу чергу громадянського
суспільства і територіальних громад, та усвідомлення їхньої ролі в соціально-політичному житті країни. Їхня участь у прийнятті управлінських
рішень з огляду на умови суспільного буття, що постійно змінюються
відповідно до зовнішніх і внутрішніх викликів, потребують безперервної
роботи над удосконаленням правових умов для забезпечення відкритості
й прозорості діяльності владних інститутів та впровадження європейських
стандартів захисту прав і свобод людини.

РОЗДІЛ 5

НАЦІОНАЛЬНІ КНИЖКОВІ ТА РУКОПИСНІ
ФОНДИ ЯК ДЖЕРЕЛО МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ
ІНТЕГРАЦІЇ

5.1. Розвиток книжково-інформаційного фонду
сучасних бібліотек
Відповідно до закономірностей розвитку інформаційного суспільства належний даному суспільству рівень культурно-інформаційних
процесів є запорукою сталого розвитку націй і держав. Ресурсом суспільних перетворень у межах національного інформаційного простору
України є три основних джерела розвитку інформаційної сфери: власне
виробництво інформації, використання необхідних для розвитку ресурсів глобального інформаційного простору та культурний інформаційний
спадок, напрацьований попередніми поколіннями і збережений у фондах
бібліотек, архівних установ, усієї системи культурно-освітніх закладів,
а також напрацювання останніх десятиріч, що містяться в інформаційних
базах наукових та науково-освітніх установ, аналітичних та інших інформаційних центрів.
Особливе місце в джерельній базі сучасних інформаційних процесів
у нашому суспільстві належить інформаційному ресурсу інформаційних
фондів, що становлять суверенну інформаційну основу національного розвитку. Без цього, напрацьованого попередніми поколіннями українського
народу інформаційного ресурсу є неможливим національний розвиток
на сучасному етапі суспільних перетворень. Він є орієнтиром нового інфотворення, джерелом об’єднуючих духовно-ціннісних орієнтирів в умовах
сучасної глобалізації.
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У сучасних умовах кожна держава, нація прагне зберегти свою етнокультурну самобутність, що відображається в релігії, мові, традиції, звичаях, історичній пам’яті, інтегруючись у процеси розвитку інформаційного
суспільства. Євроорієнтація сучасної України вимагає осмислення цих тенденцій, концептуальних засад взаємовпливу регіонального, національного,
загальнолюдського духовного контенту, його потенціалу, взаємоув’язання
його в єдиному потоці духовних та культурних цінностей, де ціле й часткове, загальне та специфічне в історичному розвитку держав є нерозривними та взаємопов’язаними категоріями сучасної стабілізуючої єдності
соціуму.
Сьогодні українське суспільство вирішує назрілі питання стратегічного
розвитку української культури, що має привести до якісних змін у суспільній свідомості та суспільній поведінці. Міністерством культури України
у 2016 р. була розроблена Довгострокова стратегія розвитку української
культури – стратегія реформ (далі – Стратегія), що передбачає глибокі
й конструктивні реформи у сфері культури як одного з головних завдань
не лише гуманітарної політики, а й політики соціально-економічного
розвитку України, побудови сучасної демократичної держави, що сповідує загальнолюдські норми й засади, зберігаючи свої самобутні традиції
та культурно-історичні цінності [1]. Розробка цієї Стратегії базувалася
на дослідженнях стану розвитку української культури, здійснених державними та недержавними інституціями, міжнародними організаціями та незалежними експертами. Це дало змогу акумулювати актуальну проблематику
в єдиному векторі розвитку, сформулювати основні завдання на довгострокову перспективу та необхідні першочергові кроки їх реалізації.
Метою Стратегії стало «створення умов для творчої активності громадянина і формування в Україні громадянського суспільства європейського
рівня щодо забезпечення політичних, громадянських, економічних, соціальних і культурних прав, засвоєння та використання новітніх знань і технологій, збереження безцінної культурно-духовної спадщини». Стратегія
розглядає напрям зусиль, які мають вивести сферу культури і творчості
з периферії суспільно-політичних інтересів, забезпечивши їй провідне місце в суспільно-економічному розвитку України» [1].
Декларуючи визнання центрального місця української культури в загальнонаціональному розвитку і необхідності збереження національної
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ідентичності, у документі підкреслювалася необхідність забезпечення
державної підтримки культурного розмаїття України. Адже всі громадяни
України, незалежно від майнового статусу, походження, місця проживання,
статі мають рівне право на формування власної культурної ідентичності
та її вираження, доступ до національного й світового культурного надбання, забезпечення підтримки інновацій, нових знань, креативних індустрій, що відповідає викликам ХХІ ст.
Важливе значення в Стратегії надається «компліментарній субсидіарності», яка полягає у тому, що національна стратегія розвитку культури
спирається на стратегії регіонального розвитку, які, у свою чергу, узгоджуються з національною культурною політикою, що в цілому сприяє
створенню національного культурного продукту і формуванню цілісного
інформаційно-культурного простору.
Реалізація Стратегії передбачає здійснення першочергових стратегічних кроків, які мають закласти необхідні передумови досягнення довгострокових стратегічних цілей. Одним з перших завдань Стратегії є розробка
узгодженої системи показників, що дадуть змогу оцінювати успішність
першочергових стратегічних кроків та вносити необхідні зміни чи поправки в подальші дії.
Європейське культурне партнерство має бути спрямоване на розвиток
культурного обміну, культурної дипломатії, участь у міжнародних проектах і програмах міжкультурного та міжнаціонального діалогу, поширенні
міжнародного й національного досвіду та його використання у практиці
побудови засад інформаційно-культурної інтеграції різних регіонів України в єдину духовну сферу. На даній основі сьогодні базується мультикультуралізм, що вже впродовж останніх десятиліть активно реалізується
у державах з неоднорідною етнічною складовою. Він допомагає усвідомленню позитивного і негативного досвіду розвитку культурно-інформаційного процесу в межах державної політики та її регіональних особливостей.
Інформаційний ресурс книжкової та рукописної спадщини займає
у цьому потоці культурної діяльності місце утвердження живої традиції,
ментального розвитку в розмаїтті його регіональних особливостей, надає
можливості формування нового, сучасного контексту поєднання традиції
та інноваційних тенденцій у культурно-інформаційному процесі.
162

РОЗДІЛ 5. НАЦІОНАЛЬНІ КНИЖКОВІ ТА РУКОПИСНІ ФОНДИ

Виходячи з фундаментального положення, що культурна спадщина
лежить в основі ідентичності народу та його національної пам’яті, а культурне життя складається як зі здатності оцінювати та зберігати традиції,
так і з можливості заохочення створення інноваційних культурних форм
і розвитку структури та контенту історико-культурної інформації, відбувається переосмислення значення й ролі культурної спадщини у розвитку
сучасного суспільства.
Розширення доступу до інформаційних ресурсів суспільства в контексті сучасної інформатизації, розкриття архівних та бібліотечних фондів
сприяє зміцненню національної традиції розвитку. Відображення цього
процесу знаходить своє місце в наукових статтях, монографіях, публікаціях
довідників нового покоління, інформаційно-аналітичної продукції сучасних бібліотечних установ, розвитку електронних баз даних рукописних,
архівних та книжкових фондів. Достатньо ознайомитися з науковою продукцією у цій галузі, що впродовж останніх 20 років послідовно видається
Національною бібліотекою України ім. В. І. Вернадського [2].
Важливим завданням бібліотек – сучасних інформаційних центрів нового суспільства – є створення актуального та суспільно значущого науковоінформаційного продукту, що не лише передає склад і зміст багатовидових
джерел, починаючи з найдавніших періодів розвитку держав та народів,
що мешкали на території сучасної України, а й досліджує спадкоємність
книжкової та рукописної культури за формою та змістом, творчої динаміки
розвитку змісту та джерел національної культури, форм культурної взаємодії та утвердження принципів культурного та міжкультурного діалогу
як фактора розвитку культурної сфери держави в її розмаїтті та єдності.
Оцифрування найбільш значущих книжкових та рукописних джерел,
що зберігаються в архівах і бібліотеках, для популяризації найважливіших
елементів національної культури, створення можливості широкого доступу
до інформації, що стосується сфери культури, має відбуватися в контексті
планомірної реалізації стратегії розвитку національного ресурсу. Цей процес має вийти за рамки бібліотек Міністерства культутри України і розвиватися на засадах міжвідомчої інтеграції та координації.
Такі підходи передбачають необхідність створення системи гарантованого бюджетного фінансування для формування ресурсів і надання послуг, модернізації матеріально-технічної бази та інформаційно-технічної
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інфраструктури бібліотек, модернізації законодавства в галузі створення
Державного реєстру національного культурного надбання України у сфері
книжкової та рукописної спадщини, який фактично не розвивається нормативно та змістовно з 1992 р. [3]. Державний реєстр найзначніших пам’яток книжкової та рукописно-книжної спадщини загальнонаціонального
масштабу, найзначніших пам’яток у регіональному вимірі, підготовлений
фахівцами вищої кваліфікації, став би візитною карткою нашої держави
у міжнародному культурному просторі, а його створення стало б початком
фундаментальної праці з оцифрування книжкової спадщини на принципах
експертизи її цінності, що гарантовано його фіксацією в Державному реєстрі [4].
Сьогодні цей процес майже зупинився, і лише потужні бібліотеки, які
мають відповідний кадровий потенціал, який виріс на дослідженні фондів
джерел культурної спадщини та знанні історичних шляхів українського народу в історичному просторі різних культур та їхнього співвідношення, як,
наприклад, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського та Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника, що існують у підпорядкуванні Національної академії наук України, продовжують створювати
цифровий ресурс книжкової та рукописної спадщини. Але матеріально-технічна база цих бібліотек не дає змоги розгорнути цей процес у потрібних
суспільству масштабах.
Нинішня ситуація потребує вдосконалення законодавства в галузі культури та культурної спадщини, вдосконалення нормативно-правової бази
всіх аспектів діяльності бібліотек різного виду, спрямування, підпорядкованості з основною увагою на наукові й національні бібліотеки, що зберігають багатомільйонні масиви історико-культурних фондів, впровадження
стандартів бібліотечно-інформаційної галузі та відповідного програмного
забезпечення міжнародних стандартів і розробки вітчизняних адаптаційних
механізмів забезпечення впровадження цих стандартів відповідно до міжнародних норм, зокрема тих, що впроваджуються ЮНЕСКО, ІФЛА та МРА.
Стратегія розвитку культури в цій галузі передбачає розвиток комунікаційно-суспільної діяльності, що включає громадський моніторинг питань
культури та налагодження ефективних і професійних інформаційно-культурних зв’язків між регіонами та в межах регіонів (горизонтальний рівень)
для поширення інформації про культурні здобутки та надбання, культурну
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спадщину та сучасну творчість, а також про ефект професійної міжсекторної взаємодії на всіх рівнях розвитку культурної індустрії для просування
спільних цінностей, реалізації ефективних корпоративних міжгалузевих
проектів. Необхідна увага підтримці спеціальних комунікаційних каналів
поширення інформації про культуру в засобах масової інформації та заохочення журналістів, аналітиків і кореспондентів, які працюють у галузі
культурного інформування.
Розвиток галузевої науки – бібліотекознавства, книгознавства, бібліографознавства, документознавства, архівознавства, інформаційних технологій, інших споріднених дисциплін сьогодні визначили те, що головні
наукові та національні бібліотеки вже забезпечені висококваліфікованими
професійними кадрами та науковими експертами, здатними вирішувати
ці складні завдання. Багато провідних бібліотек уже почали розгортати
діяльність у галузі створення цифрового ресурсу книжкової та документальної пам’яті та колекцій пам’яток писемності і друку. Важливим науковим напрямом діяльності національних бібліотек є створення системи
електронних бібліотек, покажчиків, довідників, науково-бібліографічних
систем, публікацій пам’яток культури з відповідними коментаріями та науковими розвідками.
У середовищі найголовніших бібліотек України загальнонаціонального,
державного, галузевого, відомчого та спеціалізованого характеру найбільше значення мають фонди наукових бібліотек, що зберігають багатомільйонні фонди рукописної історичної книжкової спадщини. Серед них:
Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; Національна бібліотека України ім. Ярослава Мудрого; Національна бібліотека України для
дітей; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека Української
академї аграрних наук, Державна науково-педагогічна бібліотека України
ім. В. О. Сухомлинського; Державна історична бібліотека України; Державна науково-технічна бібліотека України; Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека ім. В. Г. Заболотного; Державна бібліотека
для юнацтва; Одеська національна наукова бібліотека ім. М. Горького;
Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка; Наукова
бібліотека ім. М. Максимовича Київського національного університету
ім. Т. Шевченка, Львівська національна наукова бібліотека ім. В. Стефаника
НАН України та багато інших великих обласних і галузевих бібліотек.
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На всіх етапах суспільного розвитку бібліотеки збирали всю опубліковану людством інформацію. Основний зміст національного бібліотечного
фонду України пов’язаний з ретроспективними фондами, що на сьогодні
відображають всю сукупність знань та культурних процесів в Україні.
Це непересічний науковий, культурний та освітній потенціал держави,
який надає можливості керування будь-якою ситуацією, що потребує історико-культурного обґрунтування. Вони зберігають документально-інформаційні масиви як оперативного, так і меморіального характеру, і в цьому
їх важлива перевага порівняно з іншими установами та інформаційними
центрами. Велике значення інформаційного масиву культурної спадщини
наукових бібліотек складається з того, що вони зберігають екстраговані
знання, опрацьовані інтелектуально, відображають усі сфери соціальної
діяльності, містять джерела для пошуків історичних обґрунтувань сучасної культурної політики як загальнонаціональної та загальнодержавної, так
і з урахуванням регіональних аспектів та їхнього врахування. Ця аксіома
не вимагає додаткових пояснень, але слід врахувати, що цільовий пошук
та обґрунтування певних положень не може обійтися без наукового опрацювання питання, аналітичної роботи з текстами, яка проводиться бібліотечно-інформаційними фахівцями. При цьому формування цифрового ресурсу дає змогу скоротити час та надати набагато більше можливостей для
користувача поглинути світ великих масивів інформації.
Сьогодні бібліотеки країни вже перебувають на стадії активного створення інформаційних електронних ресурсів оперативного характеру,
що базуються на мережевих інформаційних технологіях, створенні електронних каталогів, тематичних баз даних, електронних виставок, а також
цифрових ресурсів науково-довідкового апарату. Для цього достатньо
увійти на сайти та портали бібліотек.
Стартовий етап створення електронних інформаційних ресурсів пов’язаний із створенням науково-пошукових систем, електронних каталогів,
бібліографічних покажчиків, що склали платформу подальшої роботи
з цифровими ресурсами української проблематики. Паралельно освоєнню
електронних технологій у напрямах діяльності цього періоду надавалася
пріоритетність заповненню штучних лакун у відображенні національнокультурного аспекту історії українського народу, зокрема в галузі національної бібліографії, що вбирає в себе знання про український народ
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та його минуле, його видатних осіб, культурних здобутків, наукових і творчих досягнень. Тому першим важливим завданням було створення національної бібліографії періоду до 1923 р., до початку діяльності Книжкової
палати з державної реєстрації видань друку.
На сучасному етапі розвитку нашого суспільства одним з головних
пріоритетів бібліотеки стало створення повної національної бібліографії
рукописних та друкованих документів на всіх видах носіїв інформації.
Формування баз даних національної бібліографії України передбачало
створення електронної версії зведеного каталогу найціннішої частини
пам’яток української писемності та друку – україномовної книги, системи
баз даних рукописних та стародрукованих картографічних, нотних, періодичних (газети), аркушевих, образотворчих видань тощо. Цими питаннями
зайнялися НБУВ та ЛННБ.
5.2. Досвід провідних країн світу та міжнародних
організацій у створенні національних і міжнародних
цифрових ресурсів культурної спадщини
Якщо звернутися до досвіду провідних країн у галузі створення
національних інформаційних та цифрових ресурсів культурної спадщини,
то існують великі національні ресурси, що створювалися впродовж останніх 20 років, а також міжнародні проекти, де співіснують різні за національним, державним та етнічним походженням джерела, що розкривають спільність і специфічність у культурній складовій. Вони розкривають
шляхи та можливості формування сучасних інтеграційних концепцій
співіснування різних культурно спрямованих регіонів у межах держави
та інших міжнародних утворень. Український менталітет, який історично
пов’язаний з толерантністю до європейських культурних цінностей, може
в нових умовах органічно і дуже швидко засвоїти досвід побудови та концептуальні засади інтеграції культурного надбання в її регіональному
та національному аспектах і впроваджувати цей досвід у побудову нового
суспільства в його інтегрованій та єдиній формі.
Ініціативу побудови інтегрованого цифрового ресурсу культурної спадщини взяла на себе ЮНЕСКО, що звернула увагу на зростання конфлікт167
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ності культур у світі, зростання воєнних конфліктів та інших протистоянь,
а тому огранізувала на міжнародному рівні обговорення питання культурної політики всіх рівнів та про узгодження принципів культурної політики
на міжнародному рівні.
Слід відзначити важливі особливості створення як національного, так
і європейського та міжнародного досвіду організації цифрового ресурсу
культурної спадщини в історичних документальних, книжковах і рукописних джерелах: надзвичайну толерантність до культурного надбання різних
народів, соціальних груп та індивідуумів, її «вписування» в загальнолюдські принципи міжкультурного діалогу, а також пошуці міжкультурної
та мультикультурної інтеграції, спрямованої на створенни нового акультурного простору. У цьому вони бачать фактор стабілізації. Серед національних ресурсів можна назвати грандіозні проекти національних мультикультурних ресурсів.
American Memory. Пам’ять Америки створює ресурс рукописів,
звукозаписів, зображень, відеоматеріалів, гравюр, карт і нот, які документують американську спадщину в її різноманітності та надає вільний
і відкритий доступ через Інтернет.
Canadiana. Canadiana.org – канадська документальна спадщина у цифровому форматі, що об’єднала ресурси коаліції культурних установ і бібліотек Канади, орієнтована на надання широкого доступу до цифрового
та науково-інформаційного контенту. Завдяки членству в єдиному альянсі,
канадські бібліотеки, музеї та архіви поєднали технології і потенціал для
партнерства у проекті відкритого доступу з метою збереження цифрової
спадщини Канади.
Deutsche Digitale Bibliothek, DDB. Цифрова бібліотека Німеччини (нім.
Deutsche Digitale Bibliothek, DDB) сьогодні є найбільшою в країні, яка
прагне об’єднати всі німецькі культурні та наукові установи з їхніми
онлайн-бібліотеками та інтегрує до європейського проекту Europeana.
Gallica. Галліка (фр. Gallica) – цифрова онлайнова бібліотека Національної бібліотеки Франції. Бібліотека містить різні види документів:
книги, журнали, газети, фотографії, карикатури, плакати, карти, рукописи,
партитури, аудіоматеріали, книжкові мініатюри тощо.
Harvard Library digital collections. Цифрові колекції Гарвардської
бібліотеки протягом майже чотирьох століть, бібліотеки, архіви та музеї
168

РОЗДІЛ 5. НАЦІОНАЛЬНІ КНИЖКОВІ ТА РУКОПИСНІ ФОНДИ

Гарварда, що містять найцінніші книжкові та рукописні джерела культурної
спадщини народів Америки та світу, сформували надзвичайні цифрові фонди у відкритому доступі.
Internet Archive. Інтернет-архів (Internet Archive) – некомерційна
організація, розташована в Сан-Франциско, Каліфорнія, метою якої є збереження культурного надбання. Інтернет-архів доступний безкоштовно.
National Treasures from Australia’s Great Libraries. Проект «Галерея
скарбів (Treasures Gallery)» має об’єднати в єдиному просторі історичні
матеріали, які мають відношення до формування австралійської нації.
Віртуальна експозиція містить різноманітні документи (рукописи, карти,
малюнки, картини) пов’язані з історією та культурою Австралії.
POLONA. В о снову проекту онлайн-бібліотеки Polona покладено
із зібрання Національної бібліотеки та інших культурних інститутів Польщі.
Polska Biblioteka Internetowa. Польська Інтернет бібліотека (PBI–Polska Biblioteka Internetowa) є основою для створення польських освітніх
та культурних ресурсів Інтернету. Це сприймається як одна з головних перешкод на шляху розвитку інформаційного суспільства в Республіці Польща.
Trove. Проект Національної бібліотеки Австралії, що збирає культурні джерела етнографічної історії культурної спадщини народів Австралії
та аборигенів.
Це лише незначний перелік національних проектів, на сьогодні всі
великі бібліотеки різних країн уже мають у своїй основі національний ресурс
книжкової та рукописної пам’яті духовного й історичного розвитку своїх
країн та народів, що увійшли до складу сучасної держави. У цьому вони
бачать й значний внесок у культурну взаємодію різних регіонів своїх країн
та створення сприятливого середовища розв’язання багатьох конфліктів
на ґрунті відсутності культурного взаєморозуміння.
Створено та розвиваються глобальні міжнародні пректи.
World Digital Library (укр. Світова цифрова бібліотека) – Міжнародна цифрова бібліотека, яка створена за підтримки ЮНЕСКО та Бібліотеки Конгресу США. Світова цифрова бібліотека (СЦБ, WDL) – проект,
ініційований Бібліотекою Конгресу США (та особисто директором Бібліотеки Конгресу США Джеймсом Біллінгтоном у 2006 р.) у співпраці з
85-ма партнерськими інституціями (бібліотеками, архівами, музеями,
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науковими установами) з 55 країн світу за сприяння ЮНЕСКО, де спеціально для цього проекту створено Раду з комунікацій та інформації [5].
Проект розкриває різноманітність та внесок усіх світових культур
у загальнолюдську спадщину, показує найкращі зразки об’єктів культурної
спадщини різних народів упродовж існування людства виховати відчуття
поваги до всіх культур та культурного взаєморозуміння, збільшити обсяги
культурних об’єктів та забезпечити культурне і мовне розмаїття в Інтернеті.
Проект орієнтований на створення ресурсів для науковців, освітян та широких верств населення, на розвиток співпраці між інституціями – партнерами проекту. Ідея світового ресурсу, безумовно, до певної міри конкурувала з ідеєю Європеани [5].
The European Library. Європейська бібліотека (англ. The European
Library) – веб-портал, точка доступу до бібліографічних та повнотекстових ресурсів 48 національних бібліотек Європи, який сьогодні увійшов
до ресурсу більш потужного – Europeana.
Європейська бібліотека (TEL) започаткована Конференцією європейських національних бібліотекарів (CENL) у 2004 р. як загальний каталог
європейських національних бібліотек, має свій веб-портал та відкритий
центр даних для національних бібліотечних даних у Європі. Головною метою цього ресурсу було задоволення дослідницьких інтересів користувачів,
і вона працювала на платній основі.
Європіана (англ. Europeana) – масштабна європейська електронна бібліотека, загальноєвропейський портал доступу до культурного надбання
в цифровому вигляді з фондів бібліотек (не лише національних), а також
архівів та музеїв Європи [6]. Успіхи Європіани у створенні інтегрованого ресурсу та управління ним сприяли інтеграції не лише національних
проектів, а й тому, що відбулася подальша інтеграція великих міжнародних
проектів у галузі культурної спадщини, у тому числі Європейської бібліотеки (з 31 грудня 2016 р. TEL перейшла до Європіани) та Манускрипторіуму
з 2000 р.
Manuscriptorium. Manuscriptorium – це європейська цифрова
бібліотека писемного культурного надбання. Мета проекту Manuscriptorium – створити віртуальне дослідницьке середовище з доступом до всіх
існуючих цифрових документів у сфері історичних книжкових ресурсів (рукописи, інкунабули, стародруковані книги, карти, музичні книжкові
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пам’ятки, творчі рукописи видатних діячів, які формують суспільну свідомість та розкривають специфіку й правдиву інформацію про культурні
процеси тощо). Manuscriptorium вважається однією з найбільш структурованих, стабільних і досвідчених ініціатив, що проводяться у галузі цифрових
документальної та книжкової спадщини бібліотек періоду Середньовіччя
як європейського, так і неєвропейського походження. Manuscriptorium –
найбільша за ресурсом спеціалізована цифрова бібліотека, що надає вільний доступ до концентрованої інформації про історичні документальні
ресурси історико-культурної спадщини Європи [7]. Цей проект є результатом великої роботи, проведеної спільно двома найважливішими чеськими інституціями: AIP Beroun Ltd. та Національною бібліотекою Чеської
Республіки.
Міжнародне співтовриство пройшло значний шлях створення
цифрового інтегрованого русурсу. На порталах і сайтах ЮНЕСКО, МРА,
ІФЛА опубліковані всі дослідження, конвенції, декларації, хартії, доповіді,
програми, довідники, рекомендації і публікації, а також документи, що розкривають внесок, передусім ЮНЕСКО, яка присвятила цій діяльності
майже 40 років, а цифровим проектам – останні двадцять. Числені розробки
робочих груп та спеціалізованих проектів було присвячено концептуальним
засадам розвитку культури і охорони культурної спадщини в епоху глобалізації та збереженості документальної спадщини, зокрема стосовно формування та збереженості документальної спадщини і концепції цифрової
спадщини. Там відображаються дискусії, конференції та сторінки історії
співпраці бібліотекарів, архівістів та музейників у різних галузях, у тому
числі узгодження позицій щодо наукового опису та створення метаданих
для цифрового ресурсу. Також розкривають історію формування сучасного погляду на культуру, культурні цінності, культурну спадщину, розвиток основних принципів культурної політики, сучасний стан інформаційного суспільства та місце культурної спадщини в глобальній мережі.
Найважливішими документами є: Всесвітня конференція з політики в сфері культури в Мехіко та її декларація (1982 р.); Всесвітня
доповідь по культурі: «Культурна різноманітність, конфлікт та плюралізм» (2000 р.); Декларація та Програма дій в галузі культури миру (1999–
2000 рр.); Всесвітня доповідь з освіти (2000 р.); Декларація принципів
толерантності (1999 р.); Конвенція про охорону всесвітньої культурної
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і природної спадщини (1972 р.); Конвенція щодо захисту культурних цінностей на випадок збройного конфлікту (1954 р.); Конвенція про охорону
нематеріальної культурної спадщини (2003 р.); Конвенція про охорону та підтримку розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.);
Конвенція ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання незаконному ввезенню, вивезенню та переданню права власності на культурні
цінності (1970 р.).
Переломним моментом стало опрацювання та прийняття декларації
Мехіко щодо політики у сфері культури (1982 р.), у якій було встановлено
принцип культурної демократії, суть якого полягає в тому, що культура має
належати не лише елітарним прошаркам суспільства, а й всьому суспільству, почався шлях інтеграції зусиль європейського співтовариства на розробку методологічних засад та практичних дій у галузі створення спільних підходів, міжнародних стандартів та технологій у створенні ресурсів
культурної спадщини.
Віхою у питанні створення інформаційного ресурсу культурної спадщини є програма «Пам’ять світу» (1992 р.), яка декларувала всесвітню
документальну спадщину і є загальне надбання, яке має всіляко оберігатися
та захищатися в інтересах людства, бути доступним для всіх з належним
визнанням культурних традицій та особливостей [8].
Надалі розвиток міжнародного культурного руху спирався на інші
фундаментальні ініціативи ЮНЕСКО, що об’єднала провідних фахівців
усього світу та залучила до розробки інших програмних документів. Серед
них: Всесвітня доповідь по культурі: «Культурна різноманітність, конфлікт
та плюралізм» (2000 р.); Декларація та Програма дій в галузі культури
миру (1999–2000 рр.); Всесвітня доповідь з освіти (2000 р.); Декларація
принципів толерантності (1999 р.); Конвенція про охорону всесвітньої культурної і природної спадщини (1972 р.); Конвенція щодо захисту культурних
цінностей на випадок збройного конфлікту (1954 р.); Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.); Конвенція про охорону та підтримку розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.);
Конвенція ЮНЕСКО про заходи, спрямовані на заборону і запобігання
незаконному ввезенню, вивезенню та переданню права власності на культурні цінності (1970 р.) Україна як член ЮНЕСКО приєдналася до цих
конвенцій.
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2003 рік став переломним для повного переходу до цифрової спадщини та створення міжнародних цифрових бібліотек, що об’єднали
документальну спадщину та цифрові технології її опису, формування,
обміну, зберігання та доступу. Початок цьому етапу був покладений прийняттям Хартії про збереження цифрової спадщини (2003 р.) [9]. У 2005 р.
створюється портал «ЮНЕСКО-Спадщина», спеціалізований у галузі
культури, інформації, охорони природи [10].
У розвитку концепції значення цифрових технологій наголошуються
у Всесвітній доповіді ЮНЕСКО «Towards Knowledge Societies» («До суспільства знань»), у якій надається характеристика новій історичній стадії
розвитку суспільства, що спирається на новітні наукові технології в отриманні, відображенні, передачі інформації, – цифрові технології, які докорінно
змінюють світ та існування людини в ньому [11]. Продовжують розвиватися
основні напрями діяльності та формування цифрових ресурсів у галузі освіти,
природничих наук, соціальних та гуманітарних наук, культури, комунікації
та інформації, постійно відслідковуються нові технології та умови розвитку
людства в глобальному просторі, розвиваються ідеї гармонізації та методи
управління в умовах формування інформаційних процесів.
Міжнародна спільнота провела велику роботу з розробки спільних
принципів та стандартизації опису й обміну джерелами у зв’язку з переходом суспільства до електронної та цифрової культури, з розробки правил
і програмних продуктів та їхнього розвитку. Такі документальні джерела
культури, як книга, документ, артефакти матеріального і духовного розвитку суспільства, завдяки створенню ресурсів на принципах сумісних
інформаційних та цифрових технологій сформували сьогодні спільний
інформаційний простір. Інтелектуальні технології гарантують кваліфікований пошук та оперативний доступ до комплексів першоджерел інформації.
Розвивається інтеграція ресурсів, залученння до наукового й культурного
обігу культурної спадщини, поліпшуються умови фізичного збереження
найбільш цінних документальних пам’яток та розвиток реставраційно-консерваційного напряму, формуються інтегровані загальнодоступні електронні інформаційні ресурси, поширюються знання про національну спадщину в кожній державі, зростає розуміння єдності світової культури.
Для України цей процес має досить важливе значення у період інтеграції
у європейські культурні цінності та технології.
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Під егідою ЮНЕСКО розроблено регламентуючі документи щодо
цифрового формату. Основна увага була спрямована на інтеграцію діяльності установ культури – архівів, бібліотек, музеїв, які зберігають документальну спадщину та використовують і створюють об’єкти цифрової
культури (мультимедійні колекції та ін.) ЮНЕСКО та ІФЛА у 2003 р. підготували довідник «Путівник по проектах оцифровки колекцій та описів
у публічному секторі (домені), переважно в бібліотеках та архівах» [12].
Найбільш вагомим досягненням ЮНЕСКО є те, що її праця створила
міцну платформу для міжнародного співробітництва та партнерства в галузі культури. Питання формування та доступу до всесвітньої культурної
спадщини в цифровій формі (матеріального і нематеріального) позначені
в документах, прийнятих ЮНЕСКО: Міжнародній конвенції про охорону
нематеріальної культурної спадщини (2003 р.) [13], Конвенції про охорону
та підтримку розмаїття форм культурного самовираження (2005 р.) [14],
Хартії про збереження цифрової спадщини (2003 р.) [15], Стратегічному
плані дій Програми: «Інформація для всіх» (2008–2013 рр.) [16] тощо.
Ванкуверська декларація (Vancouver, British Columbia, Canada), прийнята на конференції «Пам’ять світу в епоху цифрових технологій: оцифрування та збереження» (2012 р.), спеціально розглянула цифрові технології
та їхні можливості, задекларувала основні принципи цифрових бібліотек
і зміни цифрової спадщини, визнаючи, що кожна особа має право шукати, отримувати та поширювати інформацію через будь-які засоби масової
інформації та незалежно від кордонів, коли вона отримує доступ до інформації в цифровому форматі (як закріплено в ст. 19 Загальної декларації прав
людини) [17].
Сьогодні українська спільнота, що концентрує діяльність на створенні електронних пошукових та цифрових ресурсів у галузі культури,
має потужний методологічний, науково-практичний та інформаційно-технологічний апарат для здійснення своїх національних проектів у сфері
культурної спадщини, досвід більш ніж 30-річної діяльності міжнародних
структур щодо створення концепцій і технологій ресурсної бази культури
людства.
З огляду на те, що Україна рухається у напрямі до європейської співдружності, принципове значення має досвід ЄС щодо формування інформаційно-культрного та цифрового ресурсу.
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Упродовж останніх 30 років ЄС приділяє значну увагу діяльності в
галузі збереження культурної спадщини, організації вільного цифрового
доступу до культурного продукту європейських народів як основну функцію культурної політики та керування культурними процесами. Ця діяльність відображена у п’ятирічних стратегіях розвитку національних програм
у галузі створення цифрового ресурсу, заснованих на розумінні ключових
принципів політики сприяння культурі та розвитку людини в системі культурної ідентичності і різноманіття, – з одного боку, а також творчості, участі
в культурному житті і поваги до особистості людини, – з іншого. «Лундський план дій до 2005 р.», обговорений країнами-членами ЄС у Брюсселі
17 липня 2001 р., включив у стратегію розвитку координацію робіт із створення цифрової спадщини Європи; розробку європейської точки зору
на політику і програми оцифрування; поширення позитивного досвіду
оцифрування; співпрацю в проектах із забезпечення доступу до оцифрованої культурної і наукової спадщини Європи; розробку і розповсюдження
загальноєвропейських стандартів; визначення критеріїв якості веб-сайтів,
що надають доступ до ресурсів з культури (брюссельська структура якості – Brussels Quality Framework); розвиток національних програм навчання
і розвиток навичок роботи з новітніми технологіями.
Сьогодні є діючим найбільший політичний проект «Електронна Європа» (eEurope), у рамках якого може здійснюватися безліч програм як усередині країн-членів ЄС, так і на рівні Європейської комісії, пов’язаних
з культурною спадщиною.
Одним з найважливіших й основоположних рамкових проектів, що стосується безпосередньо цифрової культури, став проект Комісії Європейських Співтовариств MINERVA, який реалізувався в П’ятій Рамковій програмі
2002–2005 рр. Мета проекту – мережева взаємодія міністерств культури
європейських країн для координації і посилення діяльності в оцифруванні
культурної та наукової спадщини. Своє продовження і розвиток цей проект
отримав у проекті Шостої Рамкової програми MINERVA PLUS (2006 р.)
[18].
Слід відзначити ефективну співпрацю ЄС та ЮНЕСКО в розробці
та реалізації міжнародної політики у сфері культури, культуротворчого
процесу, зокрема у проекті спеціальної конференції «Душа Європи» (Soul
of Europe) [19], що було оголошено на Першій Берлінській конференції
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ЄС (2004 р.), для інтенсивнішого використання європейської культури
на благо європейського співтовариства, до кола яких увійшли провідні громадські діячі, відомі політики, зокрема члени Європейського парламенту,
відомі культурні особистості та вчені. Тоді ж були поставлені завдання
пошуків засад європейської ідентичності в галузі економіки та культури.
З 2006 р. розвивається нова ініціатива ЄС «Цифрові бібліотеки
2010» (2010 Digital Librares), розроблені рекомендації з оцифрування
та онлайн доступу до інформації з культури та збереження цифрової спадщини. У березні 2010 р. ЄС схвалює нову, восьму, європейську стратегію
економічного розвитку на найближчі 10 років «Європа 2020: стратегія
розумного, стійкого й всеосяжного зростання» [20], з метою досягнення
високих темпів інтелектуального, стійкого та всебічного зростання економіки, що повинно забезпечити Європі провідне становище в конкурентній
боротьбі на міжнародному ринку.
Створюється масштабний проект Європіани – цифрової інтегрованої
бібліотеки культурних та освітніх установ Європи задля збереження культурної пам’яті Європи та широкого використання у культурній, науковій
та освітній діяльності європейських країн. Вона, як вже згадувалося,
включає в себе твори друку (книги, журнали і газети), фотографії, музейні предмети, архівні документи, аудіовізуальні матеріали, пам’ятники і
археологічні об’єкти (далі – «культурний матеріал»). Серед завдань Європіани є розширення доступу та використання культурного матеріалу
як суспільного надбання. У «Європі 2020» наголошувалося на тому,
що державне фінансування має забезпечити рівний доступ до культурного
матеріалу. Слід сприяти використанню загальних стандартів та постійних
ідентифікаторів з оцифрування, визначених Європіаною у співпраці з культурними установами з метою забезпечення взаємодії на європейському
рівні.
Останнім часом, починаючи з 2016 р., пріоритетом формування інтегрованого контенту стали питання якості цифрових ресурсів перед кількісними показниками [21].
Після прийняття у 2011 р. Меморандуму ЄС «Основні принципи,
що стосуються оцифрування і доступу до творів поза комерційним використанням», 14 країн ЄС вже передбачили у власному законодавстві механізми для полегшення оцифрування й онлайнового доступу до робіт, які
176

РОЗДІЛ 5. НАЦІОНАЛЬНІ КНИЖКОВІ ТА РУКОПИСНІ ФОНДИ

знаходяться поза комерцією (для науки й освіти) Меморандуму ЄС «Основні принципи, що стосуються оцифрування і доступу до творів поза комерційним використанням» (Memorandum of Understanding «Key Principles
on the Digitisation and making») [22].
У звіті ЄК «Культурна спадщина: оцифрування, онлайновий доступ
та цифрове збереження (2013–2015 рр.) [23] відзначається, що більшість
європейських бібліотек та архівних установ, крім здійснення програм
оцифрування і цифрового збереження надають також безкоштовний онлайновий доступ до цифрових об’єктів суспільного надбання, хоча оригінальні
майстер-копії високої якості і послуги з повторного використання цифрових ресурсів є платними.
Більшість країн Європи мають довгострокові стратегії зі збереження,
які розробляються на національному, регіональному рівнях або на рівні
установ, деякі з них уже розробили оперативні плани щодо реалізації цих
стратегій.
Ідея представлення загальноєвропейської культурної спадщини як фактора європейської ідентичності у вигляді цифрових ресурсів у мережі
Інтернет на принципово новому рівні інтеграції культури розширює
можливості доступу до наукового та культурного надбання людства. Вона
надає можливості реконструкції його культурного розвитку з подальшою
перспективою у світових масштабах, що не може не приваблювати наукову,
освітню та культурну складову цивілізованого суспільства.
У Стратегії Європіани на 2015–2020 рр. виникає нове гасло: «Ми
трансформуємо світ через культуру» [24]. Основним завданням Європіани
є сприяння цілям ЄС у реалізації концепту «єдності в різноманітті», а саме
в напрямі збільшення почуття єдиної європейської ідентичності через
культурну спадщину різних европейських країн та регіонів; використання
спільної європейської культурної спадщини для роботи, навчання або відпочинку; підвищення якості і зручності використання цифрової культурної
спадщини [25]. Сьогодні визначено три пріоритетні напрями розвитку,
спрямовані на досягнення позитивних змін у Європі і всьому світі за рахунок надання широкого доступу до цифрових культурних матеріалів: полегшення обміну високоякісним цифровим контентом для установ культурної
спадщини; співпраця з партнерами для залучення цільових ринків і аудиторій; розгортання компаній популяризації веб-порталу Європіани.
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Отже, Європа, завдяки фінансуванню програм Європейського Союзу
та його комітетів уже має розвинену ресурсну базу як інформційно-культурологічних джерел, електронних каталогів, так і цифрового ресурсу спадщини, що є значним за обсягом. Він продовжує поповнюватися, а Європіана приймає й українські культурні ресурси до свого складу.
5.3. Питання створення цифрового ресурсу культурного
надбання України: бібліотечний аспект
Сьогодні архівні та бібліотечні фахівці України також почали активно обговорювати засади «кризи ідентичності», що охопила світ
у період глобалізації і нівелювання традиційних культур, та принципи
і стратегію створення історико-культурного, наукового, документального,
цифрового ресурсу, розпочався процес створення ресурсу великими бібліотеками проектів цифрової документальної спадщини України.
У центрі уваги опинилися дві найголовніші наукові бібліотеки, у яких
зберігалися основні фонди рукописної та книжкової спадщини України
з найдавніших часів і з усіх регіонів України. НБУВ та ЛННБ стали двома бібліотеками з найціннішими регіональними фондами України. Так,
у НБУВ внаслідок скасування діяльності та націоналізації дореволюційних
духовних та просвітницьких установ, бібліотек, університетів, інститутів,
духовних академій, гімназій, монастирів та церков, музеїв, наукових установ та товариств, редакцій часописів, видавництв Київщини, Чернігівщини,
Черкащини, Сумщини, Полтавщини, Волинської та Подольської губерній
та інших губерній, у бібліотеці за короткий термін були зосереджені великі
за обсягом колекційні бібліотеки, зібрання, збірки, що збиралися в різних
регіонах країни. Серед них опинилися й зібрання книжкової спадщини
польського походження, еврейської на грецької спадщини, народів, які існували у складі дореволюційної Російської імперії.
Ці бібліотечні колекції та зібрання за спеціальними постановами
радянського уряду 20-х – початку 30-х років були переданими в НБУВ
як центральну книгозбірню України. Тому там опинилася колекційна книжкова та рукописна спадщина, що збиралася цими установами та закладами
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впродовж 18–20-х років і репрезентувала рукописну та книжкову спадщину,
починаючи з ІХ ст. Цей фонд сьогодні нараховує близько 3 млн примірників
книжок, періодики, газет та рукописних пам’яток, що можна вважати найціннішою культурною спадщиною України у всіх її регіонах.
Та сама доля спіткала й колекції західних регіонів України, приєднані
у 1939 р. до ЛННБ. Крім того, у фондах НБУВ та ЛННБ зосереджена архівна спадщина видатних українських письменників, вчених, культурних діячів, освітян, релігійних діячів. Це надзвичайно потужний ресурс історичної
пам’яті України в джерелах. До того ж універсальність фондів цих бібліотек дала змогу зібрати й величезний фонд літератури, що видавалася в усіх
регіонах України впродовж ХХ ст. Вони зосереджують літературу про
складний шлях України у ХХ ст. і глибоко розкривають культурні процеси
в ХХ ст., дають змогу досліджувати глибинні корені культурних проблем
сьогодення, допомогти розв’язати складні ситуації сучасного суспільства
та знайти наукові обґрунтування для спростування культурологічних міфів
та розкрити об’єктивні процеси, що дає змогу протистояти в період агресивних інформаційних воєн. Прикладом таких можливостей є фундаментальні бібліографічні покажчики: «Українська революція 1917–1920 рр.»,
«Схід і Південь України: час, простір, соціум» [26], а також інші бібліографічні покажчики літератури, у тому числі й «Шевченкові».
Ключовим явищем стала Державна програма розвитку діяльності
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського на 2005–2010 рр.,
затверджена Постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р.
№ 1085. Метою Програми було оголошено створення умов для становлення бібліотеки як головного науково-інформаційного центру держави,
розвитку її діяльності на базі запровадження сучасних інформаційних
технологій, комп’ютерної та телекомунікаційної техніки. Серед основних
завдань Програми стало: запровадження нових інформаційних технологій
для здійснення наукової, науково-інформаційної, культурно-просвітницької
та видавничої діяльності, загальної координації та науково-методичного забезпечення з питань бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознавства
та документознавства, міжнародного співробітництва у сферах формування, обміну та використання світових бібліотечних ресурсів; організація
наповнення корпоративних баз та банків даних як засобу інтеграції інформаційних ресурсів бібліотек та інших центрів документальних комунікацій,
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формування єдиного науково-інформаційного простору України; створення
Українського науково-інформаційного веб-порталу із системами пошуку
та архівування розміщеної в глобальних інформаційних мережах інформації
про Україну, а також наукової та суспільно значущої інформації; формування електронного інформаційного фонду української мови, що включає
енциклопедії, словники, довідники, підручники, твори української літературної класики; створення електронних інформаційних масивів української
біографістики та розміщення їх у глобальних інформаційних мережах,
а також розкриття фонду першоджерел української духовності (рукописів,
стародруків, рідкісних і цінних видань). Одним із завдань стало створення
електронного інформаційного ресурсу рукописної, архівної та книжкової
спадщини «Пам’ять України».
Важливим законодавчим актом для бібліотечної спільноти став Закон
України «Про культуру» [27], прийнятий 14 грудня 2010 р. (із подальшими
змінами), який подає визначення терміна «культура», як «сукупність матеріального і духовного надбання певної людської спільноти (етносу, нації),
нагромадженого, закріпленого і збагаченого протягом тривалого періоду,
що передається від покоління до покоління, включає всі види мистецтва,
культурну спадщину, культурні цінності, науку, освіту та відображає рівень
розвитку цієї спільноти» (Ст. 1 Закону України «Про культуру»).
Від 2003 р. Україна приєднується до Конвенції про охорону нематеріальної культурної спадщини (2003 р.), ратифікованої Верховною Радою України (Закон України № 132-VI (132-17) від 06.03.2008 р.), де до нематеріальної культурної спадщини віднесені звичаї, форми показу та вираження,
знання та навички, а також пов’язані з ними інструменти, предмети, артефакти й культурні простори, які визнані спільнотами, групами й, у деяких випадках, окремими особами як частина їхньої культурної спадщини.
Це спадщина, що передається від покоління до покоління, постійно відтворюється спільнотами та групами під впливом їхнього оточення, їхньої взаємодії з природою та історією і формує в них почуття самобутності й спадкоємності, проявляється в усних традиціях та формах вираження, зокрема
у мові, виконавському мистецтві, звичаях, обрядах, святкуваннях, знаннях
та практиці, що стосуються природи та всесвіту, традиційних ремеслах [28].
Документальна фіксація цих явищ культурної спадщини, передусім
документування усної історії, документи фото-, відео- та медіатехноло180
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гій дає змогу об’єднати матеріальну й нематеріальну культурну спадщину
у спільну систему цифрових ресурсів.
Cеред цього розмаїття культурних цінностей виокремлюється документальна культурна спадщина, яка представлена в Законі України «Про
культуру», як «старовинні книги та інші видання, що становлять історичну,
художню, наукову та літературну цінність, окремо чи в колекції, а також
манускрипти та інкунабули, стародруки, архівні документи, включаючи
кіно-, фото- і фонодокументи, окремо чи в колекції».
ДРНКН, що затверджується Постановою Кабінету Міністрів України
від 12 серпня 1992 р. № 466 «Про затвердження Положення про Державний
реєстр національного культурного надбання» [29]. Ця Постанова задекларувала завдання ДРНКН та головну мету – облік об’єктів матеріальної
та духовної культури виняткової історичної, художньої, наукової чи іншої
культурної цінності, що мають важливе значення для формування національної самосвідомості українського народу і визначають його внесок
у всесвітню культурну спадщину. Значення ДРНКН закріплене Законом
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», де вказано, що цінні,
рідкісні документи та колекції мають включатися до Державного реєстру
національного культурного надбання в аспекті книжкової пам’ятки тоді,
як архівні видання, зібрані в бібліотеках, що регулюються Законом України
«Про Національний архівний фонд і архівні установи», – як унікальні документи, документальні пам’ятки за видом – архівні документи.
Однак розвиток інформаційних технологій, глобалізація інформаційних
процесів, розробка під егідою ЮНЕСКО – міжнародним співтовариством
єдиних технологічних засад створення інформаційних ресурсів та обміну
ними, формування інтегрованих ресурсів в Інтернеті та організація вільного доступу змінюють акценти оцифровування культурної спадщини від
розуміння цифрового копіювання як страхового і створює свій особливий
контент цифрової реальності історичного минулого та розвитку культури
та духовного спілкування. Розвиток цифрового суспільства, де за походженням оригінали вже не мають друкованого тексту, а лише електронний офіційний варіант, поставив питання вже про збереженість цифрової культурної спадшини. Бібліотеки починають виконувати функції формування нової
віртуальної інтегрованої культури, що об’єднують різні форми та зміст
джерел та об’єктів культурної спадщини, виконують функції об’єктивної
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джерельної бази культурологічних та історичних досліджень, які дають
можливість вивчати історичні процеси та внесок особистостей у розвиток людства і національних держав, об’єднувати центральну та регіональну складову в інтегрованих цифрових ресурсах та розширюють цим
можливості не лише дослідження, а й державного регулювання «вузьких»
проблем та критичних ситуацій [30].
Обговорення питань оцифровування спадщини: методологічні та інформаційно-технологічні питання активно розглядалися і в українському
бібліотечному середовищі. Цьому присвячено монографії, статті, конференції та семінари.
Питанню переведення в цифровий формат документальної спадщини
України присвячувалися науково-практичні семінари «Оцифроване надбання: збереження, доступ, репрезентація», які були організовані у 2014–
2016 рр. з ініціативи НБУВ, Державного політехнічного музею при НТТУ
«КПІ», що проходили за участі фахівців з різних установ пам’яті [31].
Упродовж останніх років колектив НБУВ проводив значну роботу
із створення інформаційного ресурсу наукової та культурної спадщини,
оцифрування бібліотечних ресурсів культурного надбання, науково-методичні та інформаційно-технологічні засади його організацій. НБУВ накопичила значний досвід створення такого ресурсу в Національній бібліотеці
України ім. В. І. Вернадського, його інтеграція у систему міжнародного
цифрового ресурсу книжкових та документальної спадщини впродовж
останнього десятиліття широко висвітлюється на міжнародних конференціях «Бібліотека. Наука. Комунікація: формування національного інформаційного простору» [32].
Цьому сприяли наукові розробки українських учених, що базувалися
на міжнародних методиках та були адаптовані до українського досвіду, зокрема створення уніфікованої структури наукового опису рукописних книг
кодикографії української та східнослов’янської рукописної книги та кодикологічної моделі структури формалізованого опису [33]. Групою кодикологів (О. Іванова, О. Гальченко, Л. Гнатенко під керівництвом О. Іванової)
почала створюватися база даних «Кодекс», яка впродовж другої половини
90-х років пройшла низку експериментальних розробок і стала першим
електронним ресурсом у галузі рукописної книги в Україні з урахуванням
специфіки кодикологічного опису рукописних книг ХIV–ХVІІ ст. [34].
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Це був перший археографічний ресурс рукописних книг, де спеціально
відзначалося походження книги з урахуванням не лише датування та ідентифікації книги, а й місця створення книги, представлене всіма сучасними
регіонами України.
Упродовж останніх двох десятиліть була підготовлена значна методологічна й методична база дослідження та наукового опису рукописних
книг і стародруків та різних спеціалізованих видів. Питання розглядається
Л. Дубровіною та О. Онищенком у колективних монографічних дослідженнях [35]. Л. Дубровіна розробила загальний понятійний апарат рукописнокнижкової спадщини, встановлено основні дефініції, критерії цінності
за походженням та методологію уніфікованого наукового і реєстраційного
опису кодексів [36].
Важливе значення для концепцій національного книжкового ресурсу мають праці Г. Ковальчук, зокрема її докторська монографічна праця
«Книжкові пам’ятки (рідкісні та цінні книжки) в бібліотечних фондах»,
де обґрунтовуються засади книжкового пам’яткознавства, змістом якого
є виявлення, вивчення, охорона, облік та зберігання книжкових пам’яток,
та визначаються критерії експертизи та їхнього виокремлення [37]. Її ґрунтовні розробки в галузі критеріїв відбору книжкових пам’яток для першочергового оцифрування стали результатом методичного апарату створення
цифрового ресурсу стародруків та рідкісних видань [38].
Подальший розвиток дослідження книжкової спадщини поширився
на інші бібліотечні види книжкових джерел НБУВ, зокрема стародруків
та рідкісних видань, образотворчих видань, спрямованих на створення
бібліографічної бази даних (ББД) аркушевих образотворчих документів,
які є складними документами і містять важливу для дослідників історію
та культуру України і становлять багатовекторну інформацію: історичну,
політичну, соціальну, культурологічну, художню та іншу. У базу даних
включено класифікацію за різними видами образотворчих аркушевих документів (гравюра, плакат, лубок, художня поштівка, репродукція тощо), яка
має розгалужену пошукову систему (видавництва, хронологія, тематика,
сюжети, авторство, іконографія тощо). В основу був покладений хронологічний принцип, який дає змогу усвідомити історичний контекст розвитку
образотворчого мистецтва плакату. У 2007 р. була створена БД «Архітектура
України в художніх поштових картках до 1917 р. із фондів НБУВ (Елект183
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ронний каталог)», у 2009 р. на інтернет-сайті НБУВ виставлено науковий
каталог «Радянський лубок». Почалося опрацювання та поповнення баз
даних на українські нотні видання інструментальної музики (1923–
1934 рр.); українські нотні видання вокальної музики (1924–1930 рр.);
українські нотні видання (ХІХ – початок ХХ ст.); нотна бібліотека хору
Київської духовної академії з фонду відділу бібліографічних видань та історичних колекцій, українські нотні видання (1917–1923 рр.) тощо. Ці бази
даних – значний внесок у розвиток української музичної бібліографії і дає
змогу заповнити прогалини ретроспективної частини національної бібліографії України [39]. Створено бази даних «Газети України 1816–1975 рр.» –
газетних видань, що виходили на території сучасної України у період 1816–
1975 рр., «Російські газети 1732–1916 рр. у фондах НБУВ» тощо.
На сайтах бібліотек та архівів з’являються тематичні цифрові ресурси
й матеріали, які свідчать про накопичений досвід установ пам’яті в галузі створення різних цифрових джерел, у тому числі й тих, що належать
до історико-культурної документальної спадщини; це дає змогу оцінити
ступінь процесу в оцифруванні національної спадщини в загальному процесі цифрового документального ресурсу.
Розвиваються цифрові проекти «Україніки». Ресурси документальної та книжкова спадщини становлять організаційно та історично єдиний
інформаційний простір історико-культурної спадщини. Створення цифрового ресурсу сьогодні неухильно рухається у напрямі створення інтегрованих масивів електронних документів, електронних архівів, електронних
бібліотек, електронних музеїв.
Велика увага останнім часом приділяється вивченню європейського
та світового досвіду створення цифрових ресурсів. Аналіз цього досвіду
відображено у кандидатських дисертаціях О. Рибачка та І. Лобузіна, підготовлених і захищених у Національній бібліотеці України ім. В. І. Вернадського [40]. І. Лобузін розглянув європейський досвід у галузі міжнародних
та національних цифрових бібліотечних проектів в аспектах інтеграції
технологій [41], практика створення цифрового ресурсу книжкової спадщини розкривалася К. Лобузіною [42]. Досвід створення мультикультурних
цифрових ресурсів розкривається в дослідженнях П. Стояна (архіви Канади
і Австралії) [43]. Після прийняття Програми розвитку НБУВ активізувалася
діяльність відділу програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних
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мереж (2009 р.), Центру бібліотечних електронних ресурсів і технологій (2015 р.), Інституту інформаційних технологій (2016 р.) та спеціалізованих відділів бібліотеки щодо забезпечення створення цифрової бібліотеки
історико-культурної спадщини [44].
Цифрова бібліотека НБУВ сьогодні є полілінгвістичним та мультиформатним зібранням документів – книг, газет, карт, нот, рукописів, образотворчих матеріалів, архівних документів. Із збільшенням обсягів цифрового фонду НБУВ постали питання організації пошукового апарату цифрової бібліотеки та налагодження навігаційних засобів цифрового ресурсу.
У цифровій бібліотеці НБУВ розпочато формування електронних колекцій
різного спрямування: персональних (В. Вернадський, Т. Шевченко, М. Грушевський); за типом документів (книги, стародруки, карти, газети, ноти,
образотворчі документи, рукописи); окремих цифрових проектів (історія
науки, академічна наука України, історичний Київ, право України, україномовна книга, українська музична періодика); книжкових пам’яток (інкунабули, палеотипи, кириличні стародруки, рукописні книги); видавничих (друкарня Києво-Печерської лаври, друкарня Почаївського монастиря,
друкарня Франциска Скорини); історичних фондів та колекцій (навчальні
малюнки Лаврської іконописної школи, колекція С. Анського (Иосифа
Рапопорта); нотна колекція Розумовських) тощо [44].
Одним з перспективних проектів оцифрування фондів НБУВ є формування ресурсів фундаментальної електронної бібліотеки «Україніка»,
де реалізовано сумісність опису бібліотечних та архівних документів
на рівні основних точок доступу: автори (особи, персоналії); назва (заголовок); рік та місце створення (видання, написання); вид документа [45].
Значний пласт цифрових ресурсів цього проекту сьогодні становлять видання з колекції «Україномовна книга», а також публікація джерел з фондів
бібліотеки [46].
НБУВ бере участь у міжнародних проектах оцифрування історикокультурної та наукової спадщини. Бібліотека відразу зорієнтувалася
на сумісність ресурсів у глобальному просторі та міжнародні технології, що закладено стандартами Європіани і Світової цифрової бібліотеки (WDL), на відповідність основним елементам формату UNIMARC
та Dublin Core (DC), що дало можливість експорту метаданих колекцій та окремих видань у формат DC – стандарт міжнародних цифрових
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бібліотек. Розроблено спеціальні робочі аркуші для опису документів
трьома мовами (англійська, українська, російська), враховані дескриптивні
стандарти метаданих WDL, а також рубрикатор, що спирається на DC-формат (метадані Дублінського Ядра) та Десяткову Класифікацію Дьюї (ДКД),
яка є стандартом тематичного пошуку в бібліотеках США. Сьогодні фахівцями НБУВ для WDL підготовлено першу партію цифрового ресурсу, яка
передана до оргкомітету СЦБ у Бібліотеці Конгресу США для представлення на сайті WDL.
Упродовж 2009–2013 рр. було сформовано робочі групи наукових співробітників, які працювали з рукописними, книжковими, газетними, образотворчими, музичними, картографічними виданнями у співпраці з К. Лобузіною, яка виконувала роль системного аналітика та програміста, була
здійснена велика робота з адаптації стандартних бібліографічних та археографічних описів з урахуванням вимог міжнародних стандартів метаданих
для можливості описування різних видів документів, деякі з яких можуть
бути прирівняні до музейних експонатів і можуть бути атрибутовані лише
фаховим експертом, репрезентують рукописну (ХІ–ХХ ст.) та книжкову
спадщину (ХV–XX ст.), спеціалізовані види документів (карти, ноти, гравюри, плакати, листівки, газети тощо) [47].
На основі автоматизованої технології в НБУВ протягом 2007–2016 рр.
було підготовлено цілу низку бібліографічних видань: «Українські нотні
видання 1917–1923 рр. у фондах НБУВ» (2007 р.); «Українські нотні видання 1923–1934 рр. у фондах НБУВ (інструментальна музика)» (2009 р.);
«Бібліографія праць В. І. Вернадського. Література про життя та діяльність» (2012 р.); «Газети України 1935–1940 рр. у фондах НБУВ» (2012 р.);
«Українські нотні видання 1924–1930 рр. у фондах НБУВ (вокальна музика)» (2012 р.); «Газети України 1946–1950 рр. у фондах НБУВ» (2012 р.); «Тарас Григорович Шевченко: бібліогр. вид. творів, 1840–2014 рр.» (2014 р.);
«Київські газети 1838–1940 рр. у фондах НБУВ» (2015 р.); «Український
друкований плакат 1950–1992 рр. з фондів НБУВ: каталог: у 3 вип.» (2014–
2017 рр.) тощо [48].
Результатом узагальнення проведених науково-дослідних робіт та набутого науково-практичного досвіду стала публікація у 2012 р. монографії:
«Технології організації знаннєвих ресурсів у бібліотечно-інформаційній
діяльності» (К. Лобузіна), яка була присвячена дослідженню наукових засад
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створення цілісної системи інтелектуального доступу до документальноінформаційних ресурсів наукових бібліотек на базі розробки ефективного
механізму інтеграції інформаційно-комунікаційних та бібліотечних технологій з метою створення інтелектуально упорядкованих інформаційних
комплексів, здатних оперативно задовольнити всезростаючі потреби користувачів у джерелах наукової, освітньої та соціокультурної інформації [49].
Накопичений досвід формування ресурсу рукописної та книжкової
спадщини України дав змогу виокремити та розвивати важливий для виконання функцій НБУВ національного бібліотечного книгосховища проект
«Книжкові пам’ятки України» та ув’язання його з реалізацією завдань
формування Державного реєстру національного культурного надбання.
База даних «Книжкові пам’ятки НБУВ» спрямована на науково-бібліографічну реєстрацію пам’яток і сьогодні є доступною на порталі НБУВ
у тематичному блоці «Історико-культурні ресурси». Органічним доповненням до представленої інформації є «Цифрова бібліотека історико-культурної спадщини», у якій є можливість переглянути повні тексти унікальних
пам’яток з фондів НБУВ, що полегшує завдання ідентифікації та атрибуції
книжкових пам’яток для регіональних бібліотек України. Перспектива
використання бази даних «Книжкові пам’ятки НБУВ» як інформаційного
ресурсу про особливо цінні та унікальні документи найбільшої книгозбірні
України вбачається, крім того, у залученні до формування зведеної бази
книжкових пам’яток інших бібліотек та установ України – музеїв і архівів.
Такий підхід розкриває перспективи загальнонаціональної цифрової бібліотеки, яка створюється у багатьох країнах світу як пріоритетна в державній
культурній політиці.
Потенційні можливості інформаційної платформи, налагодженої
в НБУВ, дають змогу організувати розподілене формування реєстру книжкових пам’яток в онлайновому режимі через веб-інтерфейс. Так, у 2015 р.
було релізовано пілотний проект із розподіленого збирання інформації
про примірники рідкісних видань Т. Шевченка (1840–1923 рр., у тому
числі прижиттєвих) у бібліотеках України. До проекту приєднались 11
наукових бібліотек. Серед них: Державна науково-педагогічна бібліотека
України ім. В. О. Сухомлинського, Київський національний університет
ім. Т. Шевченка, Наукова бібліотека Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, Наукова бібліотека Ужгородського національного
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університету, Національна бібліотека України для дітей, Національна
історична бібліотека України, Національний юридичний університет
ім. Я. Мудрого, Ніжинський державний університет ім. М. Гоголя, Одеський національний університет ім. І. І. Мечникова, Харківська державна
наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка, Харківський національний університет ім. В. Н. Каразіна.
Наступним значним проектом Інституту інформаційних технологій,
який стартував у жовтні 2017 р., є електронна бібліотека «Україніка».
Електронна бібліотека задумана та побудована як портал знань про Україну. «Україніка» розглядається як національний довідково-інформаційний
та документальний ресурс архівних, рукописних та друкованих джерел,
створених в Україні, в інших державах – про Україну, її історію, економіку,
культуру, що створюється на засадах обліку та акумуляції документальної
спадщини українського народу.
Це документальне свідчення історичного розвитку народу і держави,
а також як джерельна база українознавства, ресурс знання про Україну,
науковий опис та реєстрація котрого реалізується бібліографією, археографією, джерелознавством та іншими профільними спеціальними дисциплінами (на відміну від поняття «україністика» – наукового напряму, який
розвивається в межах української філології, мовознавства та літературознавства).
Як інформаційно-довідковий засіб збереження національної пам’яті
українського народу «Україніка» за формами обліку та реєстрації джерел
поділяється на: бібліографічну (стосовно друкованої продукції) та археографічну (стосовно архівних та музейних документів). Для всіх країн світу такий ресурс є політично значущим свідченням історичного розвитку
національної держави та її науки, освіти, культури (як, наприклад, Болгаріка, Британіка, Галліка, Германіка, Полоніка, Росіка, Хунгаріка тощо),
що містить інформацію про джерела інтелектуального та культурного надбання народу та його світове визнання.
Термін «україніка» пов’язаний не лише з традиційним для світової практики терміном бібліографічної «екстеріорики» (зарубіжних видань), а й поняттям національної бібліографії, українського бібліографічного репертуару, ретроспективної бібліографії, україномовною книгою,
що викликано особливим положенням України, яка впродовж віків не мала
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власної держави і заслуговувала на виокремлення власного культурного
доробку.
Основними завданнями цього проекту є: надати широкій громадськості
доступ до документів державно-національної ваги; забезпечити користувачам єдину точку входу для пошуку різнорідних за видами і тематичною
спрямованістю ресурсів «Україніки»; збирати та архівувати мережеві електронні ресурси «Україніки» (насамперед, електронні версії книг і періодичних видань); забезпечити збереження рідкісних бібліотечних та архівних
фондів «Україніки» в електронному форматі; створити на базі ресурсів
ЕБ персональні, тематичні та проблемно-орієнтовані електронні колекції;
популяризувати українську мову та культуру, поширювати українську літературу для україномовних зарубіжних користувачів; створити можливості
використання фондів ЕБ у наукових дослідженнях, в освітніх процесах,
а також з метою популяризації іміджу України у світі. Для порталу знань
україніки розроблено спеціальні семантичні інструменти, а саме тематичне
древо знань та довідково-предметні рубрики [50].
Цифровой ресурс культурної спадщини України спирається на використання міжнародного досвіду та стандартизації цифрових технологій,
що дало б Україні можливість швидко включитися у європейські цифрові
проекти. НБУВ створила потужний ресурс спадщини, що охоплює надзвичайно широкий спектр похоження тих джерел, що включаються в цифрову
бібліотеку, відображає всі регіональні аспекти створення цих пам’яток, їхній взаємозв’язок. Цей проект може стати основою для розвитку загальнонаціонального ресурсу культурної спадщини, представлений усіма регіонами країни за умов створення відповідної державної програми створння
Української цифрової бібліотеки за прикладом провідних бібліотек світу.
Створення такого інформаційного ресурсу сьогодні, у період гібридної
війни та конфліктів на Донбасі, окупації Криму та погіршення міжнародних відносин між Україною та деякими сусідними державами в питаннях
національно-державної політики у деяких прикордонних регіонах набуває
надзвичайної актуальності.
В умовах нинішньої інформаційної війни з РФ та інших міждержавних
інформаційних протистоянь, в умовах зростаючого значення міждержавних інформаційних обмінів при сучасному посиленні глобалізаційних процесів, значення внутрішньої єдності суспільства в рамках національного
189

ІНФОРМАЦІЙНО-КУЛЬТУРНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНТЕГРАЦІЇ РЕГІОНІВ УКРАЇНИ

інформаційного простору, питання міжрегіональної культурної інтеграції
набувають вирішального значення для національного розвитку. При всьому
цьому важливим є суспільне розуміння ролі національної традиції у цьому
процесі, ролі суверенних інформаційних ресурсів – основи збереження
й розвитку цих традицій, – що є найціннішим надбанням сучасних українців, запорукою їх успішного майбутнього.
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У період входження до постіндустріального, інформаційного етапу розвитку суспільства особливістю основних культурно-інформаційних процесів є активізація двох основних діалектично взаємопов’язаних тенденцій
еволюції інформаційних обмінів. Одна з них полягає у збільшенні кількості
та зміцненні інформаційних зв’язків глобального значення, що у своїй
сукупності створюють умови для значного підвищення ефективності функціонування глобального інформаційного простору.
Інша тенденція пов’язана з переходом до того етапу розвитку безпосередньо в соціальній структурі суспільства, у його суспільній ієрархії,
коли завдяки вдосконаленню системи зв’язків із глобальним інформаційним простором та мережею горизонтальних зв’язків, соціальні структури
і окремі члени суспільства використовують зростаючі можливості для набуття відносної культурно-інформаційної самостійності, можливості для
поглиблення самоідентифікації і активного прояву в інформаційній сфері
діяльності як самостійного суб’єкта і об’єкта інформаційних впливів,
Особливо рельєфно цей процес має проявлятися, і вже проявляється,
на рівні розвитку націй. За ефективного управління інформаційними процесами на цьому рівні найбільш яскраво відображається розвиток культурноінформаційної своєрідності в організації відповідного інформаційного
комплексу, утверджуються перспективи національного розвитку.
Обидві тенденції сприяють сучасним економічним трансформаціям
держав і націй, що в крайніх своїх проявах, з одного боку, співвідносяться
з ознаками глобального інформаційного імперіалізму, з іншого – з ознаками
нового соціально-економічного укладу, який умовно можна назвати глобально демократичним.
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Консолідуючий вплив глобальних інформаційних процесів знаходить
своє відображення у розвитку в нових умовах держав і націй. Електронні
технології інформаційного суспільства, проникаючи в усі сфери суспільного життя, відіграють суттєве інтегруюче значення. Вони стають технологіями утвердження нової культури суспільного розвитку з усіма її новими
можливостями, перевагами і проблемами. Масштаб загальноцивілізаційних
проблем на цьому рівні відображається як прояви загальних закономірностей, що відображаються у розв’язанні національних проблем розвитку
в умовах глобалізації. Водночас сучасна інформаційна культура характеризується новим типом мислення, який формується в результаті прискореного, відповідно до зростаючих темпів суспільного життя, посилення
процесу навантаження свідомості індивіда інформаційно-інтелектуальною
діяльністю вищого, у порівнянні з минулим, рівня освоєння дійсності.
Сьогодні інформаційна культура визначається не тільки наявними
масивами інформації, кількісними показниками розвитку інформаційного
виробництва, а й також і рівнем розвитку технологій, задіяних у необхідних
для організації функціонування сучасного суспільства інформаційних обмінів, рівнем розвитку необхідної для цього інфраструктури, яка пронизує всі
сфери людської діяльності, якістю управління інформаційними процесами.
Розглядаючи еволюцію інформаційного суспільства в Україні як прояв
глобальної закономірності загальноцивілізаційного виміру, сьогодні важливо в національному вимірі відійти від ставлення до пов’язаних із цим
процесом інновацій, інтернет-спілкування, лише як до віртуально-розважальної творчості та побутових інформаційних обмінів. Реаліями сьогодення актуалізована необхідність розгляду цього процесу в руслі прагматичного використання напрацьованих уже у світовій практиці реальних
можливостей використання електронних інформаційних технологій в інтересах всіх сфер національного розвитку. Мова має йти про визначення
трендів українського розвитку в умовах інформаційного суспільства, відповідної орієнтації суспільних прагнень, що в сукупності мають дати
уявлення про окреслення магістральних векторів суспільної еволюції.
При цьому важливим у спектрі можливостей, які розкриваються в процесі
розвитку нового суспільства, є використання саме тих з них, які найбільше
узгоджуються із традиційними особливостями вітчизняного розвитку і відповідають запитам, перспективам міжнародного співробітництва. Вироб192
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лення ефективних трендів цього процесу має стати ефективним фактором
національної консолідації в Україні, об’єднати її регіони навколо спільних
векторів інноваційного розвитку.
Сукупність внутрішньосуспільних і міжнародних факторів протягом
більш як двох десятків років агітувала українців за зміни глобалізаційних
орієнтирів, що й обумовило наявні на сьогодні, за свідченнями соціологів,
результати. Маємо враховувати також те, що ідеологія стрімкого розвитку
технологій нового, інформаційного суспільства на Заході із самого початку
свого розвитку була підпорядкована особливостям саме західного способу
життя і нова, інформаційна, економіка переконливо агітує саме за нього.
У процесі соціальних трансформацій сучасної України під впливом
інформатизації починають проявлятися об’єднуючі паростки нових закономірностей, зрушень у напрямі до становлення громадянського суспільства.
В основі цього процесу – середній клас: гуманітарна і інженерно-технічна
інтелігенція, організатори дрібного і середнього бізнесу – всі освічені
і невдоволені нинішніми можливостями своєї реалізації в сучасній Україні
люди.
Сьогодні, із розвитком нових інформаційних інструментів соціальної
трансформації, електронних інформаційних технологій, український середній клас освоює нові інноваційні інструменти демократизації. До цього
процесу долучається все більш вагома, соціально активна частина суспільства. При цьому зміцнюються паростки нової культурно-інформаційної
надбудови над процесом оновлення суспільних процесів. Що важливо –
в усіх регіонах нашої країни. З утвердженням у суспільній практиці характерних рис нового інформаційного суспільства об’єднуюче значення цього
процесу стає основою забезпечення інтеграції регіонів України.
У зв’язку з цим характерним є те, що український середній клас у своїй
більшості підтримав Майдан, процес формування його ідейних принципів.
Ці принципи позначаються на процесах поступового, з великими труднощами, перемелювання олігархічної складової української економіки
і пов’язаних з нею факторів впливу на всі складові суспільного життя. Сьогодні вже можна говорити про те, що в нелегкій політичній і економічній
боротьбі український середній клас окреслює контури нової, об’єднувальної національної ідеології розвитку. Можна стверджувати, що результати
суспільної інформатизації знаходять суттєвий відбиток на характері роз193
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витку сучасного політичного процесу, його об’єднуючого в національному
вимірі значення.
У напрямі євроінтеграції визначається сьогодні переважна більшість
українців. Поза всяким сумнівом, цей напрям є важливим орієнтиром також
і для значної частини громадян, що перебувають в анексованому Криму
та окупованих територіях Донбасу.
Українська держава робить важливі кроки на шляху інформаційного
забезпечення реформ і подолання взаємовідчуження в українському суспільстві. У контексті розв’язання цих проблем 26 липня 2018 р. Кабінет
Міністрів України схвалив Стратегію інформаційної реінтеграції Донецької
та Луганської областей, підготовлену Міністерством інформаційної політики України. Це – важливий комплексний документ, що визначає інформаційну політику щодо цього непростого питання реалізації інформаційних
прав і свобод людини і громадянина, підвищення рівня підтримки громадянами України державної політики у сфері інформаційної реінтеграції тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.
Досвід формування вітчизняних загальносуспільних орієнтирів своїм
значенням виходить за національні рамки. Він підтверджує життєздатність
наявної загальноцивілізаційної тенденції революційних змін суспільства
на основі інформатизації, якісно нових технологій розвитку в умовах значної за розмірами європейської держави, багатонаціональної за своїм складом, суттєвими регіональними відмінностями світоглядних орієнтирів,
що в нелегких випробовуваннях торує шляхи національної єдності в умовах розвитку інформаційного суспільства.
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