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Мета роботи: дослідження ефективного використання електронних
інформаційних технологій у забезпеченні доступу до вітчизняних та
зарубіжних ресурсів за допомогою розвитку відповідних бібліотечних
технологій, активізації участі сучасних бібліотек в соціальних інформаційних
комунікаціях.
Робота виконувалася відповідно до робочого плану, затвердженого
вченою радою НБУВ. Основна проблема, що досліджувалася протягом
2014 р. – використання наукового доробку в сфері оптимізації
інформаційно-аналітичної діяльності, а також матеріалів соціологічних
досліджень для вдосконалення технологій застосування інформаційних
ресурсів, необхідних для інформаційного розвитку українського
суспільства, для урізноманітнення і підвищення дієвості інформаційноаналітичних продуктів СІАЗ, НЮБ та ФПУ.
Здійснюючи роботу з даної наукової теми, співробітники Служби
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади
сконцентрували свою діяльність на таких основних напрямах:
1. Аналіз технологічних здобутків вітчизняної інформатизації та
популяризація їх у середовищі користувачів.
В рамках аналізу цих проблем відділ політологічного аналізу Служби
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здійснював:
- дослідження інформаційно-технологічних особливостей формування
національного інформаційного простору в період інформаційного
протистояння, функціонування національних бібліотек як суб’єктів
формування національного інформаційного ресурсу, спрямованого на
зміцнення інформаційного суверенітету та забезпечення інформаційної
безпеки;
- аналіз специфіки формування оптимальних обсягів інформаційноінтелектуального ресурсу для суб’єктів, що беруть участь у процесі
прийняття управлінських рішень, технологій удосконалення комунікації між
громадянським суспільством і владними структурами, зокрема участі у
розвитку інформаційної інфраструктури електронного урядування в Україні
вітчизняних бібліотек;
- вивчення особливостей функціонування інформаційного простору
української економіки та технологічних можливостей інформаційноаналітичних підрозділів наукових бібліотек у вирішенні проблем
інформаційного забезпечення економіки;
- вивчення методик удосконалення процесів підготовки інформаційноаналітичної продукції, зокрема стосовно використання в діяльності наукових
підрозділів бібліотек інформаційно-аналітичних систем, призначених для
автоматизованої аналітичної обробки даних;
- узагальнення досвіду використання програмних комплексів і
комп’ютерних систем з пошуку, відбору і аналізу оперативної інформації
інтернет-середовища і соціальних медіа;
- дослідження специфіки збереження інтернет-інформації шляхом її
консолідованого представлення в аналітичних продуктах бібліотек;
- впровадження інноваційних технологій – технологій мобільного
доступу, використання платформ соціальних медіа – в систему надання
доступу до національних інформаційних ресурсів, у першу чергу до
бібліотечних фондів як основи формування інформаційного простору
України, забезпечення бібліотеками доступу до інформації регіональної
періодики в контексті специфіки розвитку регіонального сегмента ЗМІ.
Результати дослідження дали підстави для таких висновків:
1. В сучасних умовах інформаційного протистояння, ускладнених
загальним процесом інформаційної глобалізації, посилюється роль
бібліотечних
установ
як
суб’єктів
формування
національного
інформаційного простору, які з поглибленням інформатизації функціонують
як універсальні інфополіси, що акумулюють, зберігають, створюють
національні інформаційні ресурси, покликані сприяти консолідації
української нації, вихованню патріотизму і громадянськості, та надають до
них широкий доступ, використовуючи сучасні інтернет-технології.
У зв’язку з цим актуальним є формування на інтернет-платформах
бібліотечних сайтів комплексних ресурсів, які акумулюють полідокументні
матеріали з метою створення єдиного історико-культурного простору –
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бібліотеки, бібліографії, музею, галереї, – призначеного для популяризації та
поширення духовної спадщини та ідей українського народу.
Разом з тим в умовах посилення інформаційного протистояння,
інтенсифікації відверто ворожих зарубіжних інформаційних впливів на
структуру і наповнення національного інформаційного простору дедалі
більшого значення для зміцнення інформаційного суверенітету України
набуває інформаційно-аналітичний напрям діяльності національних
бібліотек, спрямований на представлення суспільству результатів наукового
аналізу подій і процесів, що перебувають у центрі суспільної уваги,
специфіки їх відображення різними інформаційними ресурсами як результату
інформаційної політики провідних політичних акторів.
Підготовка і поширення такого інформаційно-аналітичного продукту
через мережу бібліотечних сайтів покликана сприяти формуванню
громадянами цілісного уявлення та компетентної позиції стосовно
актуальних суспільно-політичних та соціально-економічних питань,
особливо в умовах перетворення національного інформаційного простору на
поле інформаційної війни. Відповідно до положень Кодексу етики
бібліотекаря УБА – «дотримуємося нейтральності й неупередженої позиції
щодо збирання та організації доступу до інформації й надання послуг,
розмежовуємо професійні обов’язки і власні інтереси, прагнемо до того, щоб
особисті переконання не заважали вільному доступові користувача до
інформації» – підготовлені експертні матеріали мають містити консолідовану
інформацію, створену на основі опрацювання широкого кола різноманітних
джерел, яка є інформаційною моделлю проблемної області, а не особистих
уявлень фахівця про проблемну область. Утім, у цьому випадку
першочергового значення набуває питання фахового пошуку, відбору і
оцінки первинних джерел інформації, оскільки зрозуміло, що некоректно
відібраний джерельний матеріал у підсумку спричинить помилкові висновки.
Приклад ефективної діяльності у цьому напрямі дає досвід відділу. Так, в
умовах розгортання суспільно-політичної кризи і «революції гідності» в
Україні та українсько-російського протистояння на Донбасі співробітниками
відділу було підготовлено і представлено в бюлетені оперативної інформації
електронних видань «Резонанс», що виходить двічі на тиждень, 106
аналітичних оглядів, в яких було висвітлено такі проблемні аспекти ситуації,
як євроінтеграційних рух України (2), проблема російських впливів та агресії
(20), ситуація в Криму (3) і на Донбасі (5), Майдан (9) і його очікування
(зокрема проведення реформ і очищення влади – 10), небезпека розколу
країни та проблеми сепаратизму і збереження територіальної цілісності
України (10), зарубіжна реакція на події в Україні (4), питання
переформатування вітчизняного політичного поля в процесі проведення
позачергових президентських та парламентських виборів (37), реформування
політичної системи (4) та проблема використання інформаційних технологій
в політичній боротьбі (2).
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Рис. 1. Представлення подій, пов’язаних з «Революцією гідності» в Україні та
українсько-російським протистоянням, в аналітичних матеріалах
бюлетеня «Резонанс» (2014 р.)

2. За наявності відповідної організації інформаційних масивів сучасні
ІКТ, з одного боку, дають можливість широкого доступу всім категоріям
населення до інформаційних ресурсів, у тому числі й до інформації про
діяльність органів державної влади. З іншого боку – реалізація наявних
технологічних можливостей у сучасній інформаційній сфері сприяє
оперативному реагуванню органів державної влади на події суспільного
життя, дає багатий інформаційний матеріал для висновків стосовно
ефективності управлінської діяльності та шляхів її вдосконалення.
У зв’язку з цим спостерігається підвищення ролі інформаційного
забезпечення органів державної влади, що передбачає якісно новий рівень
технологічної організації роботи з інформаційними масивами. Відповідно до
прояву цієї тенденції відбувається переосмислення значення бібліотечних
установ у системі сучасної інформаційної діяльності в період інформатизації
українського суспільства. Сьогодні сфера їх діяльності розширюється
завдяки реалізації ролі не лише традиційних книгозбірень, а й активних
суб'єктів
інформаційного
процесу,
важливих
посередників
між
всезростаючими обсягами продукованої суспільством різноманітної
інформації, глобальними інформаційними ресурсами і користувачами.
Практика бібліотек у сфері виробництва інформації про інформацію на
сьогодні проявилась у досить широкому спектрі видів інформаційноаналітичних продуктів, оптимальних для інформаційного забезпечення
органів державної влади та місцевого самоврядування. На сьогодні основні
види інформаційно-аналітичних продуктів розподіляються за методом
опрацювання інформації (фактографічні, реферативні, повнотекстові
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матеріали, інформаційно-аналітичні, аналітичні, експертно-прогнозні); за
багатоцільовим призначенням інформації (тематичні, проблемно-орієнтовані
БД за галузями суспільної діяльності, за об’єктами аналітичних досліджень,
за персоналіями тощо).
Тематичний спектр створюваних бібліотеками БД є різноманітним і
відповідає інформаційним запитам органів державної влади. Критеріями
оцінки інформації БД стали її актуальність, наукова і пізнавальна цінності, а
також результати запитів органів державної влади.
Виробництво відповідними структурами бібліотек досить широкого
спектра видів інформаційно-аналітичних продуктів, оптимальних для
інформаційного забезпечення державної управлінської діяльності, свідчить
про наявність окремих підходів до організаційно-технологічної складової
бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення своїх користувачів.
На сьогодні ці підходи включають три основні групи інформаційноаналітичного забезпечення діяльності органів державної влади, та методики
його реалізації. Перша група бібліотечного інформаційно-аналітичного
забезпечення пов’язана з діяльністю органів державної влади стратегічного
характеру, перспективами розвитку держави. Друга – оперативного чи
тактичного характеру. Третя – надзвичайного (екстремального),
необхідністю запобігання й усунення наслідків природних (техногенних)
факторів, гострих соціально-політичних проблем. У зв’язку з цим бібліотечне
інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності органів державної влади
доцільно організовувати як структуру взаємопов’язаних інформаційних,
аналітичних, прогнозних (експертних) підрозділів.
Організаційно-методичні основи зазначених груп бібліотечного
інформаційно-аналітичного забезпечення включають: удосконалення
методик пошуку первинного фактологічного матеріалу в умовах освоєння
всезростаючих масивів інформації; розвиток методик аналітико-синтетичної
обробки інформації в напрямі забезпечення її оперативності, достовірності,
об’єктивності, релевантності; удосконалення технологій інформаційного
моніторингу актуальних питань розвитку усіх сфер українського суспільства;
розробку і впровадження спеціальних інформаційно-інтелектуальних
підходів до опрацювання первинної інформації, що передбачають засвоєння
та аналіз необхідних обсягів наукових, науково-експертних знань, їх синтез
та трансформування в аналітичні матеріали бібліотек.
Перспективи діяльності бібліотек у напрямі вдосконалення
інформаційно-аналітичного забезпечення процесу оптимізації роботи органів
державної влади пов’язані із впровадженням нової політики управління
державотворенням в Україні, нових механізмів відносин між суспільством і
владними структурами на принципах електронного урядування та
впровадження електронної демократії.
3. Зміцнення державного суверенітету в Україні потребує, серед іншого,
розв’язання проблеми модернізації вітчизняної економіки. У зв’язку з цим
актуальним є залучення до вирішення нагальних питань економічного
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розвитку таких переваг наукової бібліотеки в організації аналітичної
підтримки розвитку економіки як органічне поєднання її фондів, включаючи
доступ до ресурсів Інтернету, кваліфікованих кадрів та інфраструктури з
обслуговування читачів. При цьому завдяки технологіям аналітичної обробки
інформаційних масивів можуть бути розв’язані такі завдання інформаційного
забезпечення економіки, як правильне тлумачення кодів і контексту
повідомлень, подолання прагматичного інформаційного шуму, вирішення
проблеми невизначеності в розвитку економіки.
4. У контексті пошуку шляхів оптимізації інформаційно-аналітичної
діяльності з метою забезпечення належного інформаційного супроводу
процесів суспільних трансформацій перспективним є впровадження в
практику інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек використання
інформаційно-аналітичних систем. На відміну від інформаційно-пошукових
систем, які призначені для зберігання, пошуку та надання інформації
користувачеві, інформаційно-аналітичні системи – це особливий клас
інформаційних систем, які призначені для аналітичної обробки даних, а не
для автоматизації повсякденної діяльності організації.
Застосування сучасних інформаційних технологій в роботі
інформаційно-аналітичних підрозділів наукових бібліотек, зокрема,
розглянутих аналогів інформаційно-аналітичних систем, дасть змогу не
тільки накопичувати та аналізувати інформацію засобів масової інформації,
але й безпосередньо добувати її за допомогою програмних засобів, а також
моделювати та прогнозувати розвиток ситуації. Доцільним уявляється й
використання методів комп’ютерного моделювання, яке полягає у
проведенні серії обчислювальних експериментів на комп’ютері, метою яких є
аналіз, інтерпретація та співставлення результатів моделювання з реальною
поведінкою об’єкта, що вивчається, та, за необхідності, наступне уточнення
моделі тощо.
5. З огляду на стрімкий розвиток інформаційного середовища
соціальних медіа постає завдання відпрацювання методик залучення
розміщеної в ньому інформації в процес підготовки інформаційноаналітичної продукції, зокрема впровадження в практику інформаційноаналітичної діяльності використання технологій моніторингу інтернетінформації соцмереж.
Система інтернет-моніторингу дає змогу якомога раніше зрозуміти
можливі проблеми і спробувати мінімізувати негативні наслідки при
економному витрачанні часових ресурсів управлінських структур.
Інтернет-моніторинг є ефективним інструментом при проведенні
антикризових заходів, адже останнім часом реакція громадськості в першу
чергу проявляється саме в Інтернеті, з огляду на що своєчасне виявлення
електронних публікацій відповідного характеру дає можливість оперативно
відстежити тенденції, які намічаються і вжити необхідних заходів.
Моніторинг соціальних мереж може здійснюватись у ручному режимі
або автоматично за допомогою спеціальних програм і платформ. Моніторинг
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як в ручному, так і в автоматичному режимі здійснюється за допомогою
використання спеціальних сервісів, таких як, наприклад, «Google Alert» та
«Яндекс.Блоги» для ручного моніторингу та IQBuzz, YouScan, «Крібрум»,
Wobot, SemanticForce та ін. для автоматичного.
В цілому, аналіз текстів соцмереж і блогосфери дозволяє відповісти в
рамках конкретної теми на такі питання:
– яка інформація про подію переважно циркулює в соціальних медіа, які
події впливають на масштаби та інтенсивність дискусій;
– яка динаміка масштабів обговорень теми і підтем, існуючих в її
рамках;
– які питання, пов’язані з темою, привертають увагу аудиторії. Як
розподілені теми і підтеми в рамках цільової аудиторії;
– яка кількість представників аудиторії впливає на обговорення теми і
чому;
– яка частка позитивних / нейтральних / негативних коментарів у
загальному обсязі обговорення. Що саме викликає позитивну і негативну
реакцію аудиторії;
– особливості дискурсу в рамках обговорюваної теми (меми, жаргонізми
тощо).
Для забезпечення ефективності проведення моніторингу і системного
вирішення поставлених перед ним завдань доцільною є організація
трирівневої системи моніторингу, яка складається з перманентного (перший
рівень), періодичного (другий рівень) і стратегічного (третій рівень)
моніторингів.
Перший рівень моніторингу дає змогу оперативно реагувати на
негативну інформацію, щойно вона з’являється в інформаційному просторі
соціальних медіа, а також вирішувати питання, які будуть актуальними
короткий термін.
Залежно від кількості згадувань такий моніторинг
здійснюється від трьох до десяти разів на день. При цьому моніторинг
першого рівня не потребує глибокої аналітики.
Головне завдання періодичного моніторингу – проаналізувати тенденції
в інформаційному полі за минулий період (як правило, береться відрізок часу
від одного до чотирьох тижнів). Зокрема, визначити, з якими
інформаційними приводами найчастіше згадувалась пошукова проблематика
за минулий період, які події були сприйняті позитивно, а які негативно,
наскільки збільшилася/зменшилася кількість згадок пошукової теми за
минулий період, наскільки змінилося співвідношення позитивних/негативних
згадок. Отже, завдання другого рівня моніторингу – визначення динаміки
змін інформаційного поля стосовно пошукової проблематики.
Завданням стратегічного моніторингу є осмислення загального
інформаційного поля навколо пошукової проблематики, основних тенденцій,
закономірностей, потенційних можливостей і небезпек. При цьому
аналізується весь масив даних, отриманих в результаті моніторингу без
обмеження конкретним періодом.
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6. Стрімкий розвиток інформаційного сегменту інтернет-середовища з
одного боку і обмежені можливості вітчизняних бібліотек щодо архівування
інформації мережевого простору – з іншого, обумовлюють необхідність
широкого використання в бібліотечній практиці підготовки аналітичних
продуктів бібліотек як технології збереження і представлення мережевої
інформації в консолідованому вигляді, створення консолідованої інформації,
яка одержана з декількох джерел та системно інтегрованих різнотипних
інформаційних ресурсів, які в сукупності наділені ознаками повноти,
цілісності, несуперечності та складають адекватну інформаційну модель
проблемної області з метою її аналізу опрацювання та ефективного
використання в процесах підтримки прийняття рішень.
7. З метою підвищення ефективності діяльності бібліотек з
популяризації їх фондів та послуг як стратегічного ресурсу функціонування
вітчизняного інформаційного простору перспективним є впровадження в
бібліотечну практику сучасних інноваційних технологій – мобільних
технологій, відеохостингу, технологій соціальних медіа.
Зокрема провідними бібліотеками України активно використовуються
можливості мережевих технологій з метою вдосконалення форм
інформаційно-бібліотечного обслуговування користувачів, надання доступу
до своїх фондів і різноманітних інтернет-ресурсів.
В контексті поширення в бібліотеках мобільних технологій актуальним є
використання в діяльності бібліотечних установ QR-кодів як ефективного
способу надання додаткової інформації для читача, а також в якості
інноваційної технології для сприяння популяризації книг, авторів та
бібліотеки. QR-код – це один з видів матричного (двомірного) коду (2Dbarcode). «QR» – скорочення від «QuickResponse», «Швидкий відгук», тобто
QR-код покликаний швидко доносити зашифровану інформацію до
користувача. Сьогодні за допомогою використання QR-кодів бібліотеки
дають змогу користувачам перейти на сайт автора книги або на тематичні
сайти, що мають відношення до книги, або тем, які дана книга охоплює,
зорієнтуватись в бібліотеці та її послугах, взяти участь в різноманітних
інтелектуальних естафетах, іграх, квестах, вікторинах, скачати на свій
пристрій електронну книгу або іншу потрібну інформацію.
Перспективним є, також, створення бібліотечних буктрейлерів –
коротких відео, які створюють візуальну презентацію книги або іншого
інформаційного ресурсу. У зв’язку з цим вимагає особливої уваги вирішення
завдання зі створення системи обліку, зберігання й систематизації
буктрейлерів, що задовольняли б персональні інформаційні запити читачів
різних груп та верств населення.
Результати досліджень презентовані в 23 наукових статтях, доповідях до
Міжнародної наукової конференції «Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору» (НБУВ, жовтень 2014),
ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції «Соціальні комунікації:
стан, проблеми, тенденції» (17–18 квітня 2014 р., Київський національний
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університет культури і мистецтв), V Міжнародної наукової конференції
молодих учених «Молодь. Наука. Інновації» (Київ, 15 травня 2014 р.,
НБУВ), Всеукраїнської науково-практичної конференції «Інноваційна
діяльність – стратегічний напрям розвитку бібліотек вищих навчальних
закладів» (28 травня 2014 р., наукова бібліотека Київського національного
університету культури і мистецтв під патронатом Міністерства освіти і науки
України, Міністерства культури України), VII Международної науковотеоретичної конференції «Коммуникативные стратегии информационного
общества» (19-22 ноября 2014г., СПбГПУ), Міжнародної науково-практичної
конференції «Соціальні комунікації в інтеркультурному просторі:
міжконтинентальний діалог інтелектуалів» (Київ, листопад 2014 р.,
Київський університет імені Бориса Грінченка), Х Курасівських читань на
тему «Політична криза у перехідному суспільстві» (9 жовтня 2014 р.,
Інститут політичних та етнонаціональних досліджень НАН України ім.
І.Ф.Кураса), Науково-практичного семінару «Від «виборів» 16 вересня 2014
р. до виборів 7 грудня 2014 р.: інформаційно-комунікативні механізми
делегітимації анексії Російською Федерацією суверенної території України»
(6 листопада, Національного університету «Львівська політехніка»),
опублікованій
заввідділом
Т. Гранчак
монографії
«Бібліотека
в
інформаційному супроводі управління суспільними процесами: політикокомунікаційний аспект» (К., 2014. – 184 c. – 12,51 обл.-вид. арк.) та
монографії старш. наук. співроб. В. Пальчук «Бібліотеки в інформаційноаналітичному забезпеченні органів державної влади» (К., 2014. – 314 с. 14,63 обл.-вид. арк.).
В контексті науково-інформаційної роботи протягом звітного періоду
співробітники відділу здійснювали підготовку інформаційно-аналітичного
журналу «Україна: події, факти, коментарі» (23 випуски) та додатку до
журналу – бюлетеня «Резонанс» (97 випусків), здійснювали підготовку і
видання інформаційно-аналітичних бюлетенів «Конституційний процес в
Україні: політико-правові аспекти» (8) та «Економічна діяльність: нові
орієнтири та ризики» (7).
В рамках науково-допоміжної роботи співробітниками відділу
здійснювалась робота з поповнення бібліотечного електронного фонду,
створення тематичної файлової бази, обробки та систематизації документів
(перегляд електронних ресурсів, копіювання та збереження інформації,
обробка і систематизація документів:
форматування та реферування,
складання бібліографічного опису, систематизація документів, створення
тематичної файлової бази за рубриками «Законодавча влада», «Виконавча
влада», «Політика», «Економіка» для інформаційно-аналітичного огляду
матеріалів «Резонанс» та «Конфліктні ситуації в суспільстві» (загалом
підготовлено близько 80 підбірок до бази даних загальним обсягом до 500
стор.).
2. Вивчення проблеми використання інформаційного ресурсу
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соціальних мереж в інтересах розвитку інформатизації та соціальноекономічного і культурного розвитку.
У своїй діяльності відділ оперативної інформації СІАЗ НБУВ постійно
звертається до аналізу соціальних медіа як важливого джерела наукової,
економічної, політичної інформації для управлінської сфери. Досвід
використання органами державної влади інформаційно-аналітичних
матеріалів на базі інформації соціальних медіа, підготовлених Службою
інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади НБУВ,
показав практичну значущість інформаційного супроводу мережевих
процесів для усвідомлення їх ролі як одного з індикаторів суспільних
настроїв та вироблення відповідних моделей реагування.
Протягом звітного періоду вивчалася проблема використання
інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах інформатизації та
соціально-економічного і культурного розвитку. Зокрема, ролі соціальних
медіа у формуванні національного інформаційного ресурсу управлінської
діяльності.
У ході дослідження з’ясовано:
1. Однією з тенденцій розвитку сучасних соціальних медіа (СМ) є
активна інтеграція управлінських структур у віртуальне середовище сервісів
Web.2, що супроводжується напрацюванням нових форм і моделей
інтенсифікації соціального партнерства, розбудовою системи електронного
самоврядування, накопиченням соціального капіталу, формуванням
національних інформаційних ресурсів.
Ці взаємопов’язані процеси зумовлені інформаційно-технологічними та
глобалізаційними зрушеннями у світовій системі. Розвиток соціальних медіа
розглядається як поєднання нових технологічних можливостей з потребою
індивіда до самореалізації, самовираження, спілкування. Водночас
структурна трансформація владних систем і механізмів змушує уряди,
фахівців шукати альтернативні моделі управлінської діяльності, адаптовані
до якісно нового стану світової системи. Відповіддю на сучасні виклики
стала поява нових теоретичних і практичних моделей державного
управління, зокрема «нового державного менеджменту», теорії «суспільнополітичних мереж» та концепції нового способу управління «врядування».
2. Мережевий підхід до державного управління змінює погляд на роль і
місце держави у системі виробництва суспільних благ. На відміну від ідеї
домінування та незалежності ієрархічно побудованої системи державного
управління в теорії суспільно-політичних мереж державні інститути
розглядаються в ситуації рівноправності, тісної взаємозалежності,
координації інтересів і обміну ресурсами з іншими громадськими та
приватними агентами, залученими у процес ухвалення та реалізації
політичних рішень, які б задовольнили всі сторони колективних дій.
Спостерігається кілька основних напрямів взаємодії соціальних медіа і
управлінських структур: їх взаємоінтеграція у віртуальному середовищі,
активне використання СМ як джерела інформації для управлінської
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діяльності, розвиток електронного самоврядування на базі сервісів Web.2,
пошук прийнятних форм реалізації ідей громадянського суспільства і
соціального партнерства, зокрема через накопичення соціального капіталу.
Соціальні медіа стають важливим елементом розвитку електронного
врядування як складової формування громадянського суспільства.
3. Gov 2.0 спрямований на трансформацію самої системи соціальних
взаємодій та внутрішньої логіки державного управління у всіх її проявах.
Gov 2.0 дає змогу державі взаємодіяти із суспільством на тих рівнях, які до
того часу були або не доступними, або вкрай ускладненими: оперативно
врахувати думки зростаючої кількості суб’єктів політичних відносин
(мікросоціальні групи, організації та окремі громадяни з високим рівнем
суспільної довіри), залучення підприємств та установ всіх рівнів та форм
власності у єдині ефективні системи прийняття рішень, вирішувати політичні
та культурні проблеми на оперативному рівні із високим рівнем залучення
громадськості, враховувати думку навіть мікрогруп, оптимізувати систему
внутрішніх зв’язків з метою подолання внутрішнього корпоративізму та
забюрократизованості процедур (на рівні окремих державних інституцій)
тощо.
За таких умов напрацьовуються інформаційні ресурси, пов’язані з
новими можливостями державного управління:
• відстежування громадської думки щодо проголошених реформ чи
важливих для суспільства нормативних документів (наприклад: Податковий,
Трудовий кодекси);
• поліпшення зв’язків між різними державними установами та окремими
державними службовцями, що прискорює вироблення управлінських рішень
та полегшує їх проходження на всіх етапах прийняття, а також їх
міжвідомчого узгодження;
• упровадження сервісів, орієнтованих на наповнення не лише
державними службовцями, а й громадянами із суспільно важливих питань
(правоохоронна діяльність, протидія наслідкам стихійних лих, забезпечення
підтримки громадян за кордоном тощо);
• створення системи представлення державної статистичної інформації
для широкої громадськості на основі простіших та максимально
візуалізованих статистичних сервісів;
• вироблення нормативно-правової бази та підходів до надання послуг
державою з можливістю оперативної їх трансформації залежно від реальних
потреб громадян.
4. Напрацьовані в соціальних медіа електронні інформаційні ресурси є
також засобом фіксації складного явища накопичення соціального капіталу.
Одним з результатів взаємодії управлінських структур і соціальних
медіа є генерування значних інформаційних потоків як наслідок
інтелектуальної, творчої та інформаційної діяльності і фіксація їх в
інформаційних системах.
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Проблему
архівування
інформаційних
ресурсів
глобальних
комп’ютерних мереж сьогодні частково вирішують пошукові системи та
каталоги інтернет-ресурсів. Вони акумулюють та упорядковують
метаінформацію щодо мережевих ресурсів і, в ряді випадків, зберігають
ключові фрагменти публікацій. Прикладами такої системи є Google, Яндекс,
Мета тощо. Пошукова система Google має сервіс, що забезпечує цільове
виявлення наукової інформації (Google Scholar).
Однак, завдання архівування повних текстів публікацій сучасними
пошуковими системами Інтернету не вирішується. Така функція притаманна
саме бібліотекам, які впродовж століть здійснюють кумуляцію, обробку та
поширення документованих знань. Сьогодні вони мають розширити
кумулятивну функцію, доповнити її завданнями архівування науковоінформаційних ресурсів Інтернету
Наявний уже досвід трансформації провідних бібліотечних установ
України відповідно до сучасних суспільних запитів на інформаційне
забезпечення показує, що бібліотеки стають ефективним суспільним
інструментом задоволення необхідними інформаційними ресурсами всіх
категорій вітчизняних користувачів. Однак це відбувається за таких умов:
– упровадження електронних інформаційних технологій у сучасну
бібліотечну діяльність, активне включення бібліотек у мережу сучасних
соціальних інформаційних комунікацій;
– фундаментальних змін у комплектуванні, опрацюванні та зберіганні
бібліотечних фондів, нових принципів формування бібліотечних електронних
ресурсів, особливої уваги до інформаційно-аналітичного ресурсу як власного
продукту нової якості, виробленого самими бібліотеками як інформаційними
центрами загальносуспільного значення;
– упровадження дистантних методів роботи як найбільш
перспективного напряму розвитку бібліотечних установ у майбутньому,
урізноманітнення, удосконалення активних форм інформаційно-аналітичного
обслуговування всіх категорій користувачів;
– проведення роботи з оцифрування фондів бібліотек, оперативного
введення в суспільний обіг насамперед тієї їх частини, що є гостро
необхідною для вирішення актуальних проблем суспільного розвитку,
вітчизняного наукового поступу, формування національних духовноціннісних орієнтирів, патріотичного виховання нових поколінь українців;
– вироблення стратегічних підходів, налагодження ефективного
процесу відбору в інтересах вітчизняного користувача якісної інформації із
інформаційних масивів соціальних медіа, глобального інформаційного
простору загалом, комплектування ними наявної системи інформаційних баз
і підготовка для ефективного використання українськими користувачами;
–
об’єднання
українських
інформаційних
ресурсів
у
загальнонаціональну інформаційну корпоративну систему відповідно до
вимог Державної цільової національно-культурної програми створення
єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека-XXI», налагодження
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ефективної координації діяльності бібліотечних установ, а в подальшому
інформаційних, науково-інформаційних, культурно-інформаційних та інших
центрів у роботі з задоволення суспільних запитів на інформацію, у реалізації
без зайвого дубляжу процесу обліку, опису метаданих та оцифрування
фондів, збагачення їх новими інформаційними ресурсами, освоєння
ефективних форм інформаційно-аналітичної діяльності, організація дієвого
використання національних інформаційних ресурсів в умовах впливів
глобального інформаційного простору;
– налагодження багатопрофільної підготовки та вдосконалення
професійного рівня бібліотечних працівників, організації підготовки
фахівців, необхідних для забезпечення вимог, пов’язаних з перебігом
сучасних інформаційних процесів.
Як показує сучасна бібліотечна практика, і в тому числі досвід
Національної бібліотеки імені В. І. Вернадського, нові технології дають
змогу вирішити важливі завдання відповідно до запитів сучасного
суспільства: сформувати принципово нові інформаційні ресурси бібліотек,
істотно вдосконалити якість обслуговування читачів у бібліотеці, розширити
сферу інформаційного обслуговування користувачів за межами бібліотек, а
також забезпечити збереження інтелектуальної та духовної пам’яті народу,
спадкоємність державотворчих, національних та культурних процесів у
суспільстві
Результати роботи висвітлено:
- у монографії Л. Чуприни (Оперативна інтернет-інформація в
інформаційно-аналітичній діяльності бібліотек України : монографія / Л.
Чуприна ; наук. ред. В. М. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.
Вернадського. – К., 2014. – 208 с.);
- у статтях співробітників відділу в науковому збірнику (Наукові праці
Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського / редкол.: О. С.
Онищенко (голова), Г. В. Боряк, В. М. Горовий [та ін.] ; НАН України, Нац.
б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – К., 2014. – Вип. 39.
– 488 с.).
Загалом працівниками відділу опубліковано 11 статей (з них 4 у
наукових фахових виданнях) обсягом 7,15 др. арк. Відповідно до плану
виконання науково-дослідної роботи вийшла 1 монографія (Л. Чуприни).
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Рис. 1. Кількість та обсяг наукових публікацій співробітників СІАЗ у 2014 р.

Результати роботи були апробовані під час міжнародних наукових та
науково-практичних конференцій, зокрема всі співробітники взяли участь у
роботі Міжнародної наукової конференції «Місце і роль бібліотек у
формуванні національного інформаційного простору» (НБУВ, жовтень 2014
р.), м. Київ. Тези виступів наукових працівників відділу розміщені на сайті
СІАЗ (http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id
=71&Itemid=363).
Загальний обсяг тексту, опублікованого співробітниками відділу
становить 18,78 ум. др. арк.
Також здійснювалась робота з поповнення бібліотечного електронного
ресурсу, обробки та систематизації документів, створення тематичної
повнотекстової колекції за рубриками «Проблеми інформатизації»; «Шляхи
розвитку української науки»; «Соціальні мережі як чинник інформаційної
безпеки».
Робота була спрямована на оперативне забезпечення користувачів,
зокрема владних структур, матеріалами суспільно значущої тематики,
підвищення ефективності використання інформаційного ресурсу бібліотеки,
урізноманітнення форм інформаційно-аналітичної роботи.
Підготовлено і видано 491 випуск інформаційно-аналітичних
бюлетенів загальним обсягом 1689,6 ум. др. арк.:
«Політичні технологи та технології» (78 вип.);
«Регіони сьогодні» (215 вип.);
«Прояви негативної інформації в українському інформаційному
просторі» (140 вип.);
«Республіка Грузія: міжнародні відносини і внутрішнє життя» (3 вип.);
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«Проблеми інформатизації» (22 вип.);
«Шляхи розвитку української науки» (9 вип.);
«Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки» (24 вип.).
3. Вивчення ефективності вітчизняного наукового доробку у
міжнародних системах аналізу наукових здобутків.
У 2014 р. наукова робота відділу бібліометрії та наукометрії СІАЗ
була спрямована на розробку теоретичних засад побудови інформаційноаналітичної системи бібліометричного моніторингу та відстеження тенденцій
розвитку вітчизняної науки.
Здійснено аналіз стану наукометричних досліджень в Україні.
Відзначено позитивну динаміку публікацій у сфері наукометрії та освоєння
інноваційного інструментарію проведення бібліометричного моніторингу
вітчизняних документальних потоків на основі світових наукометричних
систем. Обґрунтовано доцільність спрямування робіт у сфері бібліометрії та
наукометрії на інформаційно-аналітичне забезпечення конструктивного
діалогу між вченими, системою управління наукою і суспільством у цілому.
Проведено уточнення термінів бібліометричні та наукометричні бази
даних і системи. Запропоновано використовувати термін наукометрична
система для комплексу, що включає
бібліометричну базу даних і
спеціалізовану
аналітичну
надбудову
–
алгоритмічно-програмний
інструментарій для одержання консолідованої інформації щодо наукового
потенціалу країни, тенденціях і прогнозах його розвитку. Такому визначенню
наукометричних систем відповідають комерційні продукти корпорацій
Thomson Reuters (бібліометрична база даних Web of Science з аналітичною
надбудовою InСites) і Elsevier (база даних Scopus з надбудовою SciVal).
Проаналізовано джерельну базу та функціональні можливості цих
систем. Констатовано, з одного боку їх високу авторитетність, а з іншого –
недостатню представленість у цих системах праць українських учених.
Відзначено глибинну причину суттєвих розбіжностей між науковим
доробком українських вчених і ступенем його представлення в згаданих
інформаційних продуктах, яка обумовлена комерційними інтересами їх
розробників.
Досліджено некомерційні наукометричні платформи, серед яких
передусім виділено загальнодоступну пошукову та бібліометричну систему
Google Scholar. Вона індексує всі доступні в мережі Інтернет тексти та
анотації наукових публікацій у всіх регіонах світу, всіма мовами та з усіх
галузей знань і забезпечує користувачів інформацією про показники
цитування документів та списками семантично споріднених матеріалів. За
обсягами проіндексованої інформації Google Scholar суттєво перевищує
аналогічні параметри комерційних систем. Оскільки достовірність
статистичних результатів в значній мірі визначається обсягом вибірки,
можна констатувати більш об’єктивне представлення картини науки саме в
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цій системі. Водночас бібліометричні показники Google Scholar корелюються
з показниками інших наукометричних платформ.
Вивчено можливості сервісу цієї системи «Бібліометричні посилання»,
що забезпечує оприлюднення вченими результатів своїх інтелектуальних
напрацювань у вигляді так званих бібліометричних портретів, де
представлено впорядковані списки їх публікацій, індекси та діаграма
цитувань тощо. Констатовано затребуваність цього сервісу – станом на
грудень 2014 р. з його використанням створено понад 4 тис. портретів
українських дослідників.
Розроблено
інформаційно-аналітичну
систему
«Бібліометрика
української науки», що є наукометричною надбудовою над наявними в
Google Scholar бібліометричними профілями вітчизняних суб'єктів і об'єктів
інформаційних комунікацій (учених, журналів, наукових колективів).
Алгоритмічно-програмний інструментарій системи забезпечує статистичну
обробку даних з бібліометричних профілів для одержання широкого спектру
аналітичних матеріалів щодо наукового потенціалу України, а
геоінформаційна складова цієї надбудови – їх наочно-просторову
візуалізацію. Віддзеркалення інтелектуального потенціалу вітчизняного
дослідницького середовища забезпечується в системі Інтернет-візитівками
вчених – бібліометричними портретами, що містять вивірену ними
інформацію. Подальший розвиток робіт забезпечуватиме активізація
створення цих візитівок, оскільки оприлюднення результатів досліджень
учених в Інтернеті сьогодні розглядається як невід’ємний елемент їх
професійної діяльності. За таких умов «Бібліометрика української науки»
стане загальнодержавною системою моніторингу розвитку науки,
джерельною базою для отримання даних при експертному оцінюванні
результативності дослідницької діяльності.
Cтаном на кінець 2014 р. в інформаційно-аналітичній системі
«Бібліометрика української науки» представлено бібліометричні портрети
4 тис. вітчизняних учених, профілі 50 наукових колективів (кафедр, відділів,
лабораторій) і 40 наукових періодичних видань. У системі представлено
також рейтинги українських вчених, журналів і установ за даними світових
наукометричних систем Web of Science, Scopus, Ranking Web of Research
Centers і Російський індекс наукового цитування.
Система «Бібліометрика української науки» надана у загальний доступ на
порталі «Центр досліджень соціальних комунікацій» Національної бібліотеки
України імені В.І.Вернадського. Вона є джерельною базою для отримання
даних при експертному оцінюванні результативності професійної діяльності
вчених, дослідницьких колективів і наукових установ. На основі її
інформаційних ресурсів здійснювалась щоквартальна підготовка оглядовоаналітичних матеріалів про стан вітчизняного академічного середовища для
управлінських структур, зокрема Президії НАН України.
Продовжувались роботи з розвитку теоретичної бази аналітичних
досліджень соціальних комунікацій. Поглиблено уявлення про масштабну
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інваріантність емпіричних рангових закономірностей, які використовуються
для наближеного математичного опису синергетичних явищ у бібліотечній
справі, лінгвістиці та наукознавстві. На основі феномену масштабної
інваріантності проведено узагальнення всієї сукупності цих закономірностей
і їх представлення у вигляді одного закону, що запропоновано назвати
законом самоорганізації соціально-інформаційних комунікацій. Його
математичною формою опису є усталені закони розподілу теорії
ймовірностей. У звітному році встановлено чисельне значення ключового
параметра цих розподілів – характеристичного показника. Він є
ірраціональним числом коду золотої пропорції 0,618, що часто проявляється
в природі, науці та мистецтві.
Наукова значимість фундаментальних досліджень – встановлений
закон самоорганізації соціально-інформаційних комунікацій.
Практична значимість досліджень – створена інформаційно-аналітична
система «Бібліометрика української науки», що не має аналогів в Україні.
Результати досліджень висвітлено в 15-ти публікаціях та апробовано на
міжнародних наукових конференціях «Місце і роль бібліотек у формуванні
національного інформаційного простору» (Київ, 21-23 жовт. 2014 р.) і «Вища
освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору»,
(Київ, 20-22 листоп. 2014 р.), а також у виступах на засіданнях Бюро
Відділення економіки і Бюро Відділення історії, філософії та права НАН
України.
4. Протягом звітного періоду співробітниками Національної
юридичної бібліотеки НБУВ здійснювалася робота по вдосконаленню
доступу до правових та інших інформаційних ресурсів всіх категорій
користувачів електронною інформацією, в тому числі через
сайт
"Інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України
ім. В.І. Вернадського". Тривала робота із розвитку співробітництва між
сайтами ділових партнерів та учасниками проекту.
Зокрема, продовжувалась робота з аналізу потреб і завдань ІТ забезпечення СІАЗ, НЮБ і Фонду президентів України, Інституту
бібліографічних
досліджень,
відділу
довідково-бібліографічного
обслуговування.
Була розроблена і запропонована модель подальшого розвитку їх в
окремій сегментованій мережі.
Представлена політика безпеки для забезпечення її стабільної роботи.
Основна форма прикладної діяльності у даній галузі – підтримка та
розвиток
інформаційно-комунікаційних
технологій
інформаційноаналітичних підрозділів Бібліотеки: серверних систем, локальної
комп’ютерної мережі підрозділів СІАЗ, НЮБ, Фонду президентів України,
адміністративних та інженерних служб.
Ця діяльність включає:
1) Модернізацію програмно-технологічного забезпечення серверної
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системи (веб-серверів, файлових серверів, proxy-серверів, поштових
серверів), а саме:
- операційної системи Windows Server 2003, UNIX;
- рroxy-серверу Traffic inspector, FreeBSD;
- web-серверу Microsoft IIS.
2) Розвиток сайта інформаційно-аналітичних підрозділів Бібліотеки та
контентне наповнення новими надходженнями її інформаційних продуктів.
3) Модернізацію та розвиток закріпленої за відділом локальної
комп’ютерної мережі тощо.
Науково-інформаційна діяльність фахівців у галузі програмнокомунікаційних технологій була зосереджена на розвитку та оновленні
Інтернет-порталу "Центр досліджень соціальних комунікацій" в напрямку
максимального задоволення потреб всіх існуючих і потенційних партнерів по
широкому діапазону аналітичних, управлінських, представницьких
інформаційних ресурсів з використанням найсучасніших інформаційних
технологій, надання електронної допомоги користувачам.
Розвиток проталу був спрямований в таких цільових напрямках як:
- концентрація й систематизація інформації про всі сторони діяльності
інформаційно-аналітичних підрозділів;
- своєчасне забезпечення партнерів повною й достовірною
інформацією;
- забезпечення ефективної взаємодії підрозділів і служб;
- підвищення результативності роботи підрозділів і служб;
- інтенсифікація внутрішнього корпоративного інформаційного обміну;
- підвищення авторитету НБУВ як в Україні, так і за рубежем.
В процесі функціонування Інтернет-порталу "Центр досліджень
соціальних комунікацій " вирішувалось широке кола завдань:
 надання єдиної персоніфікованої точки доступу до корпоративної
інформації, іншим зовнішнім й внутрішнім інформаційним ресурсам при
обов'язковому дотриманні умов авторизації й твердого розмежування прав
доступу;
 надання загальнокорпоративних функціональних сервісів, що
автоматизують рутинні операції;
 забезпечення ефективних комунікацій і обміну досвідом між
співробітниками й підрозділами НБУВ, за рахунок формування захищеного
групового й персоніфікованого середовища інформаційної взаємодії на
основі веб-технологій;
 нагромадження й утримання інтелектуального капіталу усередині
НБУВ - створення передумов для перетворення корпоративної інформації в
систему керування знаннями.
Розширений графічний аналіз статистики відвідувань Інтернет порталу
"Центр досліджень соціальних комунікацій" представлений нижче:
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Мал. 1

Мал. 2
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Мал. 3

Мал. 4
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Мал. 5

Мал. 6
Результатом проведеної роботи стало значне та швидке зростання
вебометричних показників Alexa Rating.
Також проводилось адміністрування локальної мережі та підтримка
працездатності комп’ютерної техніки НЮБ, СІАЗ, ФПУ, Інституту
бібліографічних
досліджень,
відділу
довідково-бібліографічного
обслуговування, адміністративних та інженерних служб.
Впродовж розвитку бібліотечних, інформаційних та технологічних
сервісів була розроблена і запропонована більш стійка модель подальшого
розвитку комп’ютерної мережі. За результатами отриманої архітектури нової
мережі проведено реформування локальної мережі СІАЗ, НЮБ, ФПУ,
Інституту бібліографічних досліджень, відділу довідково-бібліографічного
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обслуговування для забезпечення їхньої продуктивної взаємодії і організації
роботи.
Проводилась технічна підтримка і консультації по впровадженню
програмного продукту 1С. Вирішувались проблеми його адаптації до
особливостей ведення бухгалтерського обліку в НБУВ. Виконувалось
адміністрування, підтримка та backup бази даних 1С. Було розроблено
методичну документацію по 1С.
Спільно з спеціалістами по інформаційній безпеці були розроблені,
представлені та впроваджені нормативні документи по інформаційній
безпеці. Які, в свою чергу, дозволили забезпечити стабільну роботу
комп’ютерної мережі і сервісів.
5.
Протягом звітного періоду співробітниками Національної
юридичної бібліотеки НБУВ здійснювалася робота із організації вивчення
практики законотворчої роботи в Україні, спрямованої на вдосконалення
конституційного процесу, аналізу нових тенденцій розвитку правового
забезпечення економічної діяльності в Україні, вивчення процесу
відображення у ЗМІ проблем інформаційної безпеки, негативних
інформаційних впливів на вітчизняний інформаційний простір тощо.
Зокрема, співробітники НЮБ, здійснюючи роботу з організації
вивчення практики законотворчої роботи в Україні, спрямованої на
вдосконалення конституційного процесу:
- досліджували інформаційно-технологічні особливості формування баз
даних правової інформації як складової національних інформаційних
ресурсів в період реформування конституційних засад держави;
- вивчали методики удосконалення процесів підготовки інформаційноаналітичної продукції правової тематики;
- удосконалювали системи аналізу електронних ЗМІ правової тематики
шляхом ефективного використання даних ресурсів для підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів та залучення інформаційних ресурсів
правового характеру соціальних медіа у задоволенні запитів на правову
інформацію;
- працювали над удосконаленням методик аналізу правової інформації
у фондах НБУВ, підвищенням ефективності використання інформаційного
ресурсу бібліотеки через залучення електронних версій актуальних видань
правового характеру, укладаючи угоди про творчу співдружність із
науковими, освітніми установами, громадськими організаціями, та шляхом
узагальнення інформації електронних пресових видань, електронної
інформації сайтів за напрямками дослідження НЮБ і використання
матеріалів зарубіжних інформаційних баз.
Протягом звітного періоду співробітники НЮБ НБУВ також
досліджували питання відображення у ЗМІ проблем безпеки бізнесу. У
співробітництві з іншими відділами НЮБ та СІАЗ вивчалась проблема
використання інформаційного ресурсу соціальних мереж в інтересах
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розвитку інформатизації та соціально-економічного і культурного розвитку,
практика законотворчої роботи в Україні, спрямованої на вдосконалення
конституційного процесу, процес відображення у електронних ЗМІ проблем
інформаційної безпеки, негативних інформаційних впливів на вітчизняний
інформаційний простір.
Здійснювалася робота із:
моніторингу електронних ресурсів, спрямованого на забезпечення
розширеного доступу користувачів до тематичних підборок інформації;
удосконалення методик аналізу електронних ЗМІ в процесі щоденного
відбору, аналізу та структурування інформації згідно з тематикою
досліджень;
підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів НБУВ
шляхом удосконалення дистанційного обслуговування користувачів
електронними версіями інформаційно-аналітичних продуктів;
розширення
бази
користувачів
бібліотечною
інформаційноаналітичною продукцією;
подальшого формування карти джерел електронної інформації
України;
дослідження особливостей інформаційно-аналітичного супроводу
суспільнозначимої
тематики
в
регіональних
електронних
ЗМІ,
відпрацювання методики обробки та систематизації матеріалів з визначеної
тематики, їх структурування і реферування; підготовки інформаційноаналітичних бюлетенів за результатами роботи;
дослідження питань та проблем, пов’язаних з комплектуванням фондів
електронною інформацією, пов’язаною з розвитком
підприємницької
діяльності в Україні, відпрацювання методики обробки та систематизації
матеріалів з визначеної тематики, їх структурування та реферування,
створення та систематичного наповнення відповідної колекції; підготовки на
її основі інформаційно-аналітичних бюлетенів;
тематичного аналізу баз даних електронних інформаційних ресурсів,
перегляду електронних джерел і відбору інформації, її систематизації на
замовлення органів державної влади;
інформаційної підтримки інтернет-порталу «Інформаційно-аналітичні
підрозділи Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського» (з
листопада 2013 р.).
Відпрацьовувалися оптимальні форми ефективного використання
інформаційних потоків електронної вітчизняної та зарубіжної правової
інформації, а також фондів правової інформації НБУВ для забезпечення
розвитку правової системи. Робота над моніторингом правових
інформаційних ресурсів була спрямована на забезпечення розширеного
доступу всіх категорій користувачів до офіційної правової та політико-,
економічно-,
соціально-правової
інформації
шляхом
ефективного
використання даних ресурсів для підготовки інформаційно-аналітичних
матеріалів.
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У наукових публікаціях та виступах на наукових конференціях
співробітники аналізували актуальні проблеми розвитку бібліотечної
діяльності в наповненні вітчизняного інформаційного простору потрібною
суспільству правовою інформацією, досвід та перспективи розвитку
бібліотечної діяльності в сучасному соціокомунікативному процесі,
акумуляції важливої правової інформації в інтересах суспільного розвитку.
Також постійно проводилась робота з вивчення специфіки
електронних ЗМІ, пов’язаних з правотворчими питанями в Україні,
організації відбору матеріалів для інформаційно-аналітичних видань СІАЗ та
НЮБ. Вона проводилаь у декілька етапів: аналіз баз даних електронних
інформаційних ресурсів, перегляд електронних джерел, відбір, аналіз
інформації; робота з наповнення баз даних (копіювання та збереження
інформації); обробка і систематизація документів (форматування та
реферування, складання бібліографічного опису, систематизація документів).
Отримання нової інформації фактично в режимі online дозволило
швидко визначати її місце в загальному інформаційному просторі, обробляти
та структурувати для використання під час створення бібліотечного
інформаційного продукту, який би максимально задовольняв інформаційні
потреби користувачів.
Відібрана, проаналізована та структурована інформація стала базою
для випуску як регулярної продукції, так і тематичних резонансних оглядів.
Зокрема, таких як: «Безпека підприємництва»; «Україна: події, факти,
коментарі»; «Політичні технологи та технології»; «Регіони сьогодні»;
«Проблеми інформатизації»; «Шляхи розвитку української науки»;
«Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки»; «Громадська думка
про правотворення»; «Конституційний процес в Україні: політико-правові
аспекти», «Безпека інформаційної сфери», «Національні меншини в Україні»;
«Офіційні новини. Огляд офіційної інтернет-інформації» та ін. (Див. додаток
4).
Загальний обсяг тематичних колекцій, напрацьованих співробітниками
за 2014 рік становить 3,44 ГБ (без урахування спецпроектів) (120434 файли).
На замовлення органів державної влади проведено 11 тематичних
моніторингових досліджень за матеріалами Інтернет-ресурсів (загальний
обсяг – 124 MB).
Вдосконалення процесу електронної обробки матеріалів дало змогу
надавати управлінським структурам оптимально структуровану і
скомпоновану інформацію, таким чином, успішно задовольняючи тематичні
запити, створені на основі аналітико-синтетичної обробки первинної
інформації. Серед безумовних плюсів такої форми організації ресурсу –
конкретна адресність підсумкового матеріалу, що сприяє підвищенню
ефективності його використання.
З метою вдосконалення роботи з отримання об'єктивної інформації про
перебіг важливих подій в країні, виявлення актуальних суспільних проблем
НЮБ постійно розширюється джерельна база за рахунок сайтів органів
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державної влади, наукових установ, громадсько-політичних об’єднань,
галузевих та новостворених інформаційних веб-ресурсів. На сьогодні
вивчено і введено в систему моніторингів близько 618 сайтів, серед яких 65
сайтів органів центральної державної влади, 19 сайтів партійних структур.
Продовжено роботу зі створення електронної карти регіонів України
(394 регіональних електронних ресурсів), яка постійно поповнюється
новими web-ресурсами. Електронні ресурси досліджуються за певними
критеріями (умови використання матеріалів, періодичність оновлення новин;
якість аналітичної інформації; можливості пошукового апарату сайтів,
робота архіву тощо).
Враховуючи, що підвищення ефективності керування інформацією
значною мірою залежить від вдосконалення механізмів її пошуку та
первинної обробки, від підвищення рівня оперативності отримання
первинної інформації, протягом звітного періоду здійснювалося
інформаційне наповнення баз даних НЮБ та СІАЗ (щодня – близько 600
одиниць інформації).
З метою вдосконалення роботи з отримання об'єктивної інформації про
перебіг важливих подій не лише в країні загалом, а і у регіонах, виявлення
актуальних для кожного з них суспільних проблем, співробітники НЮБ
постійно розширюють джерельну базу за рахунок пошуку та використання
нових інтернет-видань.
Зокрема, протягом 2014 року опрацьовувались та аналізувались 193
інтернет-видань регіональної преси.
Слід зазначити, що після анексії Криму відділ продовжує відстежувати
зміни, що відбуваються у правовому полі, соціально-економічному та
політичному житті на півострові. Окремої уваги заслуговує трансформація
поглядів кримських ЗМІ на події, що відбуваються в анексованому Криму та
Україні.
Для тематичного резонансного огляду «Національні меншини в
Україні» співробітники постійно переглядають інтернет-видання, які
висвітлюють кримськотатарську проблематику: коментарі щодо тиску на
кримських татар (неправомірні обшуки та зникнення активістів), погрози
депортації. На жаль, одне із провідних видань кримських татар газета «Голос
Криму» припинила своє існування. Єдиним інтернет джерелом кримських
татар є газета «Авдет», яка на своїх сторінках піднімає питання збереження
своєї самобутності та ідентичності, питання духовності та ідеології.
Під час Революції гідності та подальших подій в Україні співробітники
ретельно відстежували зміни, які відбуваються у суспільстві та свідомості
людей у різних регіонах України: їх ставлення до подій на Майдані у Києві,
ставлення до ЄС, НАТО, Росії. Ці матеріали використовуються для випуску
інформаційно-аналітичного журналу «Україна: події, факти, коментарі»,
додатку до журналу – бюлетеня «Резонанс» та «Конфліктні ситуації в
суспільстві».
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З весни 2014 року ведеться пошук, систематизація та аналіз матеріалів
для інформаційного бюлетеня «АТО і проблеми окупованих територій».
Інформаційний блок «АТО і проблеми окупованих територій» включає
аналіз:
 специфіки висвітлення ситуації на Донбасі – зміцнення позицій ЗСУ
та
інших заходів (в т. ч. дії СБУ), скерованих на протидію диверсіям і
тероризму;
 висвітлення ініціатив Президента та уряду в пошуках шляхів
урегулювання кризи на Донбасі;
 вирішення проблем з переселенцями, в т. ч. перенесення
навчальних закладів на територію мирних регіонів України;
 подання в ЗМІ дій сепаратистів – повідомлення про провокації
(обстріли районів мирного населення), мародерство та проведення
проросійських чи сепаратистських мітингів. Діяльність бойовиків
«ДНР» та «ЛНР», донських козаків, збройні сутички між ними та
інформація про участь у конфлікті збройних сил РФ;
У зв’язку з подіями на сході країни деякі видання припинили своє
існування (Донецкий кряж, Вечерний Мариуполь,(Донецька обл.);
Восточный вариант, Жизнь Луганска, Время(Луганська обл.); Юг (Одеська
обл.)), а деякі нерегулярно оновлюються (ДонбассUA, Макеевский рабочий,
Вечерний Донецк, Провинция(Донецька обл.)). Також слід зазначити, що
окремі видання стали на бік сепаратистів і висвітлюють події з їх точки зору
(Ракурс+, газета «ХХІ век» (Луганська область); Технополис завтра
(Донецька область). Інформація цих видань використовується для
інформаційного бюлетеня «АТО і проблеми окупованих територій».
Загалом досвід використання інформації регіональних ЗМІ у практиці
має велике значення для розробки форм активної діяльності бібліотечних
структур в мережах з метою популяризації своїх фондів і можливостей;
розробки методик використання даної інформації у бібліотечній
інформаційно-аналітичній діяльності.
Також співробітниками НЮБ створені та постійно поповнюються 8
спеціалізованих БД з правової проблематики, у тому числі:
- „Цифрова бібліотека” правової тематики (повнотекстова,
реферативна) – 190 записів станом на кінець 2014 р.;
- „Наукова електронна бібліотека” правової тематики (повнотекстова,
документальна) -150 записів;
- „Інтернет-навігатор” правової тематики (адресно-довідкова) – 2 200
записів;
- „Юридична бібліографія” (бібліографічна) – 2 640 записів;
- „Цифрові ресурси НБУВ” (бібліографічна) – 220 записів та ін.
З метою розширення доступу до інформації всім категоріям населення,
протягом звітного періоду проводилась робота з активізації підтримки
зв’язків із замовниками НЮБ та СІАЗ через е-mail. Регулярно проводився
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моніторинг наявності електронної пошти у представників органів влади усіх
рівнів в регіонах країни, поповнювався список користувачів інформаційноаналітичною продукцією НБУВ. На сьогодні постійними багаторічними її
абонентами є обласні, міські, районні держадміністрації, ради (у 2014 р. –
1443@), громадські організації (по лінії УСПП – 395 @). Інформаційноаналітичною продукцією НЮБ та СІАЗ користується ряд українських
посольств, члени Конституційної Асамблеї (86 @). Через Мережу Пунктів
доступу громадян (ПДГ), започатковану Українською бібліотечною
асоціацією у червні 2009 року в рамках ґранту Програми сприяння
Парламенту України ІІ (ПСП ІІ) за підтримки Агентства США з
міжнародного розвитку (USAID) (Станом на 1 липня 2014 в Мережі ПДГ –
946 бібліотек України), відділ здійснює поширення бюлетенів НЮБ
«Громадська думка про правотворення» та СІАЗ – «Конституційна Асамблея:
політико-правові аспекти діяльності».
Результати науково-інформаційної роботи НЮБ використані з метою
визначення завдань подальшої модернізації діяльності структурного
підрозділу, оприлюднені на міжнародній науковій конференції НБУВ
««Місце і роль бібліотек у формуванні національного інформаційного
простору»» (21-23 жовтня 2014 р.), відображені в рекомендаціях цієї
конференції, у вип. 39 «Наукових праць Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського» та у наукових публікаціях співробітників (Див.
додаток 2).
Результати дослідження дали підстави для таких висновків:
1. Система правової інформації та особливості її розвитку в процесі
еволюції суспільства набуває особливого значення в експертній діяльності, її
постійне оновлення та ефективне використання пов’язане з визначенням
шляхів оптимізації та підвищенні ефективності прийняття управлінських
рішень для забезпечення стабільного розвитку держави і суспільства.
2. Об’єктивному та оперативному висвітленню актуальних питань у
сфері інформаційного супроводу державної політики сприяє органічне
поєднання як науково-монографічного ресурсу фондів бібліотек, друкованих
ЗМІ, так і електронних інформаційних ресурсів. З огляду на стрімке
зростання обсягів продукованої інформації, підвищується значення
здійснення бібліотеками аналітико-синтетичної обробки документів і
аналітико-синтетичної переробки інформації, які забезпечують необхідні
макро- і мікро- рівні згортання документованої інформації, сприяють
успішному поширенню якісної інформації в соціальних інформаційних
комунікаціях.
3. Наукове опрацювання документів і створення науково-довідкового
та довідково-пошукового апарату інформаційного ресурсу, розподіленого за
напрямами діяльності і структурою фондів Національної бібліотеки України
імені В. І. Вернадського сприяє утвердженню і розвитку національної
правової традиції, розширенню доступу до правових інформаційних ресурсів
всім категоріям громадян, ефективному використанню цих ресурсів у
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практиці суспільного життя, забезпечуючи тим самим розвиток
демократичних основ державного управління та демократизації українського
суспільства.
4. У сучасних умовах розвитку суспільства, що характеризується
стрімким розвитком інформаційних технологій, усе більшого значення та
затребуваності набувають електронні інформаційні ресурси, які складаються
з БД, зокрема, бібліографічних, фактографічних та повнотекстових,
електронних версій та копій документів. Вони покликані забезпечити
інформаційні потреби користувачів у систематизованій, актуальній та
оперативній інформації правового характеру.
5. Ефективним прийомом одержання належної для аналітичних видань
правової тематики об’єктивності є системний аналіз розробок різнополярних
за політико-правовою орієнтацією фахівців, відсікання інформаційних шумів,
узагальнення фактологічного матеріалу.
6. Актуальним на сьогодні є дослідження і впровадження в
інформаційно-аналітичну діяльність бібліотек методик візуального
представлення інформації як засобу структуризації, систематизації і
консолідації великих обсягів даних національного інформаційного простору
в інформаційно-аналітичному продукті.
7. Сучасна політико-правова ситуація в Україні актуалізує дослідження
проблеми інформаційної безпеки, зокрема, науково-інформаційної
діяльності, спрямованої на виявлення, дослідження та вироблення
рекомендацій для нейтралізації проявів негативних впливів та
дестабілізаційних чинників, притаманних інформаційно-комунікаційним
процесам національного інформаційного поля в період кризи.
Пропозиції
Досвід використання інформації соціальних мереж у практиці засвідчує
необхідність розробки форм активної діяльності бібліотечних структур в
мережах з метою популяризації своїх фондів і можливостей; розробки
методик використання даної інформації у бібліотечній інформаційноаналітичній діяльності.
У правовому полі інтернет-видання поки що не мають чітко
визначеного статусу і не зрозуміло, якими законодавчими актами необхідно
керуватись під час використання їхніх матеріалів для інформаційноаналітичної роботи.
З одного боку, значна кількість інтернет-видань дотримується умов
Закону «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», згідно з
яким друкованими ЗМІ є «видання, які виходять під постійною назвою, з
періодичністю один і більше номерів (випусків) протягом року» (Ст.1). З
іншого – діяльність більшості мережевих видань суперечить цій же статті, в
якій підставою для діяльності є свідоцтво про державну реєстрацію. Оскільки
більшість інтернет-видань не зареєстровані, вони не є суб'єктами правового
поля, отже – не підпадають під юрисдикцію будь-якого діючого правового
акту, і не можуть використовувати авторське право. У випадку ж реєстрації
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на них поширюється Ст 6. (Розділ II) Закону України «Про друковані засоби
масової інформації (пресу) в Україні», в якій визначається мета діяльності
ЗМІ: поширення інформації серед читачів. При цьому Ст.34 того ж
документу підкреслює, посилаючись на Ст. 9 Закону України «Про
інформацію», що всі громадяни України, юридичні особи і державні
органи мають право на оперативне одержання через друковані засоби
масової інформації публічно поширюваної інформації про діяльність
державних органів і організацій, об'єднань громадян та їх посадових
осіб, а також інших відомостей, необхідних для реалізації ними своїх
прав, свобод і законних інтересів, здійснення завдань і функцій .
Крім того, згідно із Законом про авторське право і суміжні права
(Ст. 10. Об'єкти, що не охороняються) повідомлення про новини дня або
поточні події, що мають характер звичайної прес-інформації, не є об'єктом
авторського права. Під це положення підпадає більшість новин інтернетвидань, оскільки вони не несуть в собі відбитку творчості.
Практика діяльності НЮБ свідчить: потреба зміни підходу інтернетвидань до законодавства у сфері авторського права – об'єктивна реальність.
Зниження ролі авторського права як регулятора взаємовідносин в мережі
сприятиме:
–
розширенню
джерельної
бази
інформаційно-аналітичного
виробництва бібліотек для задоволення інформаційних потреб суспільства;
–
сприятиме поширенню безплатної реклами контексту певних
інтернет-видань за допомогою бібліотечних інформаційно-аналітичних
матеріалів.
Оскільки інтереси обох сторін інформаційного процесу будуть
враховані, бібліотеки можуть виступити з пропозицією до інтернет-спільноти
обмежити заборону на користування інформацією лише авторськими
аналітичними матеріалами.
6. За планом 2014 року Фонд Президентів України працював над
використанням наукового доробку в сфері оптимізації інформаційноаналітичної діяльності, а також матеріалів соціологічних досліджень для
вдосконалення технологій застосування інформаційних ресурсів, необхідних
для інформаційного розвитку українського суспільства, для урізноманітнення
і підвищення дієвості інформаційно-аналітичних продуктів СІАЗ, НЮБ та
ФПУ. Фонд Президентів України виконував науково-дослідну роботу за
темою «Використання зарубіжного досвіду у сфері інформаційноаналітичного забезпечення діяльності президентських структур та
вдосконалення технології моніторингу інформаційних потоків і
розкриття власних фондів для популяризації діяльності президентів
України».
У
процесі
вивчення
зарубіжного
досвіду
функціонування
президентських структур, відображення їхньої діяльності в системі сучасних
електронних комунікацій та дослідження напрацювань спеціалізованих
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бібліотечних зібрань у країнах світу щодо формування документальної
спадщини інституту президентства ФПУ основною формою науководослідної роботи за звітний період було обрано пошук, аналіз, синтетичну
обробку, формування бібліографічних та аналітичних матеріалів, а також
введення у суспільний, науковий та культурний обіг науково-інформаційних
ресурсів з проблематики функціонування інституту президентства в Україні
та за кордоном.
У 2014 р. співробітники ФПУ проводили моніторинг міжнародних,
політичних, соціально-економічних, етнонаціональних, культурно-освітніх
процесів в Україні та в країнах світу, пов’язаних із функціонуванням
державної влади, а також проводили дослідження нормативної бази
провідних країн світу, зокрема Європи Америки та країн СНД, досвід яких
може бути корисним для вирішення проблем в Україні. Окрім цього
здійснено пошук наукових статей та монографій, в яких досліджуються
питання, пов’язані з функціонуванням інституту президентства в Україні та
світі шляхом перегляду друкованих періодичних видань та новітньої
літератури наявної у НБУВ та на веб-порталах інших наукових установ.
З метою популяризації та актуалізації наукових досліджень з
проблематики діяльності президентських структур провідних країн світу
ФПУ продовжив підготовку інформаційно-аналітичних та реферативнобібліографічних матеріалів, які були узагальнені у серії інформаційнобібліографічних бюлетенів «Науково-інформаційні ресурси про президентів
та інститут президентства» (6 випусків) та інформаційно-аналітичних
бюлетенів «Інститут президентства в системі сучасних міжнародних
відносин» (5 випусків), в яких висвітлюється діяльність президентів та
проблеми функціонування інституту президентства в країнах світу;
бібліографічно-реферативна база новітньої зарубіжної та вітчизняної
літератури з проблематики інституту президентства, державотворення та
конституціаналізму; актуальна інформація щодо місця та ролі президентської
влади у системі сучасних міжнародних відносин; аналітична, бібліографічна
інформація щодо президентських виборів в провідних країнах світу, їхній
вплив на події та державну політику в Україні. На основі обробки широкого
масиву інформаційних ресурсів було підготовлено та видано загалом 11
випусків цих видань загальним обсягом 54 др. арк., з подальшим їх
своєчасним відображенням на порталі НБУВ та розповсюдженням в
наукових та державних установах.
При підготовці даних випусків співробітниками ФПУ було здійснено:
– пошук та аналіз науково-інформаційних ресурсів з відповідної
проблематики у мережі Інтернет,
– пошук наукових статей та монографій, в яких досліджуються
питання, пов’язані з функціонуванням інституту президентства в Україні та
світі шляхом перегляду друкованих періодичних видань та новітньої
літератури наявної у НБУВ;
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– написання анотацій до статей зарубіжних дослідників, у яких
висвітлюються теоретичні питання та практичний досвід вирішення
актуальних проблем в процесі державного будівництва.
З метою сприяння науково-інформаційній діяльності владних
інститутів, а також у формуванні інформаційного підґрунтя пошуку шляхів
вирішення сучасної політичної кризи та розвитку громадянського
суспільства в Україні ФПУ проводив роботу з підготовки інформаційноаналітичних матеріалів на основі щоденного моніторингу українських та
зарубіжних ЗМІ для забезпечення владних інституцій новітньою
оперативною інформацією про події та експертні оцінки, прогнози розвитку
сучасної політичної ситуації в Україні.
Співробітниками ФПУ проводився моніторинг найбільш резонансних
соціально-політичних подій в Україні (Євромайдан, позачергові вибори
Президента України – 2014 р., прояви сепаратизму на Донбасі та ескалація
конфлікту в зоні проведення АТО), а також реакції провідних країн світу на
ці події. Систематично аналізувалась інформація щодо розвитку цих подій та
їх обговорення в сучасних соціальних мережах та на сайтах регіональних і
зарубіжних ЗМІ. В результаті було підготовлено інформаційні матеріали до
щоденних випусків спільного проекту НЮБ, СІАЗ, ФПУ «Прояви негативної
інформації в українському інформаційному просторі, здатні викликати
протестну суспільну реакцію», а також власних періодичних бюлетенів
«Дострокові президентські вибори в України» (11 випусків), «Інститут
президентства в Україні в експертних оцінках сьогодення» (2 випуски),
«Відгуки на мирний план Президента України П. Порошенка» (6 випусків).
В контексті інформаційно-бібліографічного забезпечення вищих
органів державної влади, головну увагу ФПУ було зосереджено на
моніторингу реалізації представленої Президентом України Петром
Порошенком «Стратегії реформ–2020», а саме на аналізі основних напрямів
втілення ключових реформ як в регіональному, так і в загальнодержавному
масштабах, питань мирного врегулювання воєнно-політичної ситуації на
Сході України та відновлення інфраструктури Донбасу. Окрему увагу було
зосереджено на реалізації ініціатив Президента України та президентських
структур у сфері інформатизації, електронного урядування, ефективних
методів протидії корупції тощо. На основі цього підготовлено цикл
інформаційно-аналітичних бюлетенів:
– «Ініціативи Президента України Петра Порошенка (шляхи
реформування)» (12 випусків);
– «Ініціативи Президента України Петра Порошенка (електронне
урядування)» (4 випуски);
– «Ініціативи Президента України Петра Порошенка (антикорупційна
діяльність)» (5 випусків).
Дані матеріали було розповсюджено до органів державної влади та
наукових установ як адресним шляхом, так і через портал НБУВ.
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В контексті зазначеного з метою всебічного аналізу та узагальнення
інформації щодо висвітлення державної політики України та реакції
міжнародної спільноти на українські актуальні події на постійній основі
здійснювався також моніторинг зарубіжної та української преси (80 Інтернетверсій періодичних видань іноземною мовою, з них 67 – електронні версії
щоденних газет з усього світу). Результатом цієї роботи став випуск
бібліографічних бюлетенів «Україна у відгуках зарубіжної преси» (6
випусків), в якому подано оперативну інформацію про Україну, опубліковану
на сторінках зарубіжних ЗМІ. За звітний період відбулось вдосконалення
процесу моніторингу мережевих джерел, що дало можливість включити
матеріали цього бібліографічного бюлетеня у процес підготовки
інформаційно-аналітичних продуктів НЮБ НБУВ, зокрема «Інформаційна
проекція» (12 випусків).
Продукція ФПУ в електронному та друкованому вигляді
розповсюджується у 950 бібліотек України через Мережу пунктів доступу
громадян до офіційної інформації (членом якої є ФПУ) та надходить до:
вищих органів державної влади, обласних облдержадміністрацій,
спеціалізованих навчальних закладів і у президентські бібліотеки за
кордоном.
Підготовлені
матеріали
використовуються
Інститутом
законодавства Верховної Ради України, Комітетом з питань освіти і науки
Верховної Ради України, Національним інститутом стратегічних досліджень
та ін. установами у науково-дослідній роботі та при підготовці аналітичних
записок для вищого керівництва держави.
Досліджуючи зарубіжний досвід діяльності президентських структур
провідних країн світу та питання формування документальних ресурсів з
проблематики інституту президентства у спеціалізованих бібліотечних
зібраннях світу, співробітники ФПУ займались систематизацією електронних
науково-інформаційних
ресурсів
та
формуванням
електронних
повнотекстових, бібліографічних, мультимедійних, музейних баз даних.
Повнотекстові бази, які наповнюються на платформі САБ «ІРБІС-64»:
«Інститут президентства України в пресі» (34914 записів, за звітний період
БД поповнилася 4457 записами); «Інститут президентства» (5120 записів, за
звітний період – 135 записів), «Україна у відгуках зарубіжної преси» (16 838
записів, за звітний період – 5711 записів), «НБУВ у дзеркалі газетної
періодики» (187 записів, за звітний період – 111 записів).
Бібліографічну базу даних «Інститут президентства» було розширено до
28 490 записів. Вона включає бібліографічний опис книг, статей, дисертацій
та авторефератів дисертацій за період 1990-2014 рр. з тематики інституту
президентства в Україні та зарубіжних країнах.
Фактографічну базу даних в звітному році було збагачено актуальною
інформацією з проблематики функціонування інституту президентства в
зарубіжних країнах, його становлення, розвитку та основних шляхів
легітимації (23 інформаційні повідомлення), а також представлення ресурсу
на порталі НБУВ.
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В процесі розширення мультимедійної бази даних ФПУ, роботу було
спрямовано на пошук та наукове опрацювання аудіо-, відео-,
фотодокументів, що відображають різні аспекти організації й діяльності
президентської влади та дорадчих структур як за кордоном, так і в Україні, а
також подальший їх бібліографічний опис в базі даних ФПУ. Поряд з цим,
було продовжено наповнення бази даних відеозаписами офіційних заходів за
участю президентів різних країн та мультимедійними матеріалами, що
відображають український досвід функціонування інституту президентства.
За звітний період до мультимедійної бази даних було внесено 298
бібліографічних записів, а загалом база представлена 1806 записами.
З метою оптимізації науково-технічного опрацювання музейних та
архівних документів ФПУ, що відображають функціонування інституту
президентства в Україні, було продовжено дослідження питань обробки та
зберігання документів з музейних фондів вітчизняних та зарубіжних
бібліотек та установ; вивчення і застосування методики обліку документів з
музейного фонду ФПУ; досліджено досвід організації та функціонування
ДПА вітчизняних та зарубіжних архівних установ, форми його репрезентації
за допомогою засобів мережі Інтернет; вивчення передових світових практик,
технологій оцифровування, формування та інтеграції цифрових колекцій,
методів їх розповсюдження та використання.
Під час формування електронної бази даних «Подарунки президентам
України – Музейний фонд ФПУ» науково-дослідну роботу було спрямовано
на атрибуцію, класифікацію та систематизацію музейних документів.
Музейний документ досліджувався як об’єкт діяльності людини, визначалося
його походження, історична та культурна значимість (інформація про певну
особу чи подію, унікальність). У процесі атрибуції було складено загальну
характеристику музейних предметів, виявлено притаманні їм ознаки
(матеріал, з якого виготовлений предмет, техніка виконання, форма, розмір,
вага, колір, дата і місце створення), фіксувалися та розшифровувалися знаки,
клейма, печатки, написи та підписи, які містяться на предметі. При
класифікації музейні документи було поділено на групи за ознаками
спорідненості, за певними підставами розподілу (тематичні, іменні,
хронологічні, географічні тощо).
У звітному році було продовжено роботу по створенню фотоархіву
«Подарунки президентам України – Музейний фонд ФПУ» (оцифровування
музейних документів у різних проекціях). Загальна кількість – 892
інвентарних номерів.
Під час наукового опрацювання книг з автографами та дарчими
написами з колекції «Подарунки президентам України – Книжковий фонд
ФПУ» особливу увагу було приділено формі і змісту дарчого напису. Дарчий
напис аналізувався за багатьма ознаками: характером напису (поздоровлення,
висловлення подяки, захоплення, клопотання, філософські роздуми тощо),
мовою напису, подією під час якої було зроблено подарунок, формою
представлення (власноручно підписане видання, напис надрукований,
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наявність візитної картки тощо), місцем розташування напису (обкладинка,
титульний аркуш, форзац, авантитул тощо) та іншими критеріями. Окрім
вивчення дарчого напису, видання анотувалося та аналізувалося за певними
ознаками: мовою, змістом (художній твір, поезія, фотоальбом, наукова,
науково-популярна література за різними галузями знань тощо).
Отримані під час наукового опрацювання книжкової колекції
результати покладено в основу анотованого каталогу із відтворенням дарчих
написів і відповідними коментарями до них.
Практичне впровадження результатів науково-дослідної діяльності
співробітників ФПУ відбувалось також шляхом організації тематичних
виставок та участі співробітників відділу у наукових конференціях. Протягом
звітного року було організовано 26 виставок (з них книжкових – 18,
музейних – 3, книжково-архівних – 3, архівно-музейних – 2), на яких
представлено 1220 документів з фонду ФПУ, які відображають різні аспекти
діяльності президентів країн світу та України, а також розкривають
специфіку президентської влади загалом.
До 80-річчя Першого Президента України 15 січня 2014 р. у НБУВ за
присутності ювіляра було офіційно відкрито документально-книжкову
виставку «Леонід Кравчук. 80 років з Україною». Фонд Президентів України
виступав як співорганізатор цього заходу.
Для більш широкого представлення інформаційних ресурсів інституту
президентства та інформаційно-аналітичних продуктів ФПУ й для
ефективної роботи користувачів було проведено роботу з вдосконалення онлайнової версії веб-сторінки ФПУ на порталі НБУВ (спільно з відділом
програмно-технологічного забезпечення комп’ютерних мереж НБУВ) та на
інтернет-порталі «Інформаційно-аналітичні підрозділи НБУВ» (спільно з
відділом програмно-комунікаційних технологій СІАЗ НБУВ). Крім того,
враховуючи розвиток сучасних інформаційних технологій та вимоги читачів
до бібліотечно-інформаційного сервісу, співробітники ФПУ продовжили
вдосконалення сторінки Фонду Президентів України у провідних соціальних
мережах (Facebook) для інформування користувачів про актуальну
інформацію щодо ФПУ, нові надходження, а також про оперативну
інформацію стосовно інституту президентства в Україні та країнах світу.
Для більш ширшого представлення баз даних ФПУ на порталі
«Інформаційно-аналітичні підрозділи НБУВ» було введено розділ
«Бібліографічна інформація», що відображає бібліографічні матеріали з
питань
електронного
урядування,
конституційного
процесу
та
функціонування інституту президентства в Україні та за кордоном (22
випуски). А також розділ «Новини інституту президентства» на основі
інформаційних матеріалів про президентські вибори в країнах світу (3,4 друк.
арк).
За звітний період було продовжено вирішення питання конвертації БД,
що свого часу були створені в форматі MARC за допомогою програми
Absmarc та використовувались як інформаційні масиви в технології контент34

моніторингу відділу організації та використання документального фонду
ФПУ. Була розроблена технологія та таблиця вибору полів
переформатування з формату «MARC» в «ІРБІС».
У рамках співпраці Фонду Президентів України та Ради молодих учених
НБУВ 15 травня 2014 р. співробітники ФПУ активно брали участь у
підготовці та проведенні міжнародної наукової конференції молодих учених
«Молодь. Наука. Інновації».
Результати досліджень відображено в 41 науковій статті (15,6 авт. арк.).
Загалом за звітний період наукові співробітники ФПУ брали участь у 11
наукових конференціях, круглих столах та форумах: 1) конференція
«Інститут президента України в системі державної влади України» (17 січня
2014 р., Київ, КНУ імені Тараса Шевченка); 2) Науково-практична
конференція з міжнародною участю «Філософсько-гуманітарні читання»
(Дніпроперовськ, 02 квітня 2014р.); 3) XXI международная молодежная
научная конференция студентов, аспирантов и молодых ученых
«Ломоносов» (РФ, Москва, МГУ, 7-11 квітня 2014 р.); 4) Міжнародна
наукова конференція студентів, аспірантів та молодих учених «Дні науки
філософського факультету – 2014» (Київ, КНУ, 15-16 квітня 2014 р.); 5) П’ята
наукова конференція молодих учених (НБУВ, 15 травня 2014 р.); 6)
Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Проблеми музеєзнавства,
збереження та відновлення історичної пам’яті» (До 85-річчя Харківської
державної академії культури та 25 річчя відкриття першого в Україні
музейного відділення ХДАК. Харків, 14-15 травня 2014 р.); 7) Всеукраїнська
науково-практична конференція «IІI Міждисциплінарні гуманітарні читання»
(Переяслав-Хмельницький, 6-7 червня 2014 р.); 8) Міжнародна науковопрактична конференція «Ціннісний вимір політичної діяльності: західносхідний вектор сучасної української політики» (Херсон, 26-27 червня.
2014 р.);
9)
ХVIІ
Міжнародна
науково-практична
конференція
«Короленківські читання 2014» (Харків, 8 жовтня 2014 р.); 10) Міжнародна
наукова конференція «Місце і роль бібліотек у формуванні національного
інформаційного простору» (21-23 жовтня 2014 р., НБУВ); 11) Наукова
конференція з міжнародною участю «Архівознавство в системі гуманітарних
знань» (УНДІАСД, 6–7 листопада 2014 р.). Всього співробітниками ФПУ
було виголошено 26 доповідей. Більшість тез доповідей було опубліковано в
збірниках матеріалів конференцій.
Висновки:
1) На основі здійснення комплексного дослідження наукового доробку у
сфері інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності президентських
структур в Україні та провідних країнах світу підготовлено друковані та
електронні версії реферативних, оглядових та інформаційних видань, що
висвітлюють найбільш резонансні та актуальні питання суспільнополітичних подій в Україні, розгортання воєнно-політичного конфлікту у
Східному регіоні, діяльності Президента України та президентських структур
щодо мирного врегулювання кризових явищ в державі та втілення ключових
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реформ відповідно до «Стратегії розвитку–2020». При цьому вдосконалення
процесу моніторингу мережевих джерел дало можливість також включити
матеріали ФПУ у процес підготовки інформаційно-аналітичних продуктів
НЮБ та СІАЗ НБУВ.
2) Шляхом оптимізації процесу моніторингу мережевих джерел при
вивченні інституту президентства для підвищення ефективності
інформаційно-аналітичних продуктів ФПУ було сформовано цикл
електронних та друкованих інформаційно-оглядових бюлетенів із залученням
науково-інформаційних ресурсів, які висвітлюють імідж України у
зарубіжних ЗМІ і можуть бути використані при формуванні державної
зовнішньої політики в Україні. В контексті цього продовжено наповнення
електронних баз даних актуальною інформацією з питань функціонування
президентської влади в Україні та за кордоном.
3) З метою популяризації функціонування інституту президентства в
Україні та висвітлення основних напрямів реалізації державної політики
Президента України Петра Порошенка вдосконалено та розширено
тематичне представлення фондів ФПУ на інтернет-порталах НБУВ, Центру
досліджень соціальних комунікацій та у провідних соціальних мережах.
Також організовано ряд тематичних виставок з фондів ФПУ. Основні
результати наукових досліджень виголошено співробітниками ФПУ на
наукових конференціях, круглих столах та форумах, а також опубліковано в
наукових статтях.
Подальшу роботу ФПУ планується продовжити в напрямі:
– вдосконалення інформаційно-аналітичної діяльності підрозділів ФПУ в
рамках популяризації ініціатив Президента України по досягненні миру на
Сході України, а також проведенню соціально-економічних перетворень в
контексті європейської перспективи України;
– підвищення ефективності моніторингу мережевих джерел при вивченні
представлення інституту президентства в зарубіжних та українських
регіональних ЗМІ;
– оптимізації процесу формування консолідованого інформаційного
ресурсу з питань інституту президентства з подальшим представленням на
інтернет-порталах НБУВ.
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ДОДАТКИ:

Інформаційно-аналітична та видавнича діяльність СІАЗ, НЮБ
та ФПУ 2014 році
Видання, випущені СІАЗ, НЮБ та ФПУ у 2014 р.
За видом видання/
За висвітлюваною тематикою
Кількість випусків
(кількість випусків)
Реферативних – 6 /435 Наука і технології. Інформаційний простір – 61
Оглядових – 5 /187
Політика. Політичні технології – 129
Інформаційних – 8 /194 Загальнотематичні випуски – 481
Міжнародні відносини – 32
Право і правотворення – 41
Економічна діяльність – 15
Інформаційна безпека – 24
Проблеми національних меншин – 203
Кількість доповідей,
виголошених
працівниками на наукових
конференціях, семінарах тощо у 2014 році - 80/55-працівників
Міжнародна – 64
Всеукраїнська – 5
Інші – 11

Актуальні питання суспільного життя
(тематика / кількість статей)
Інформаційний простір – 28
Бібліотекознавство – 41
Інформаційно-аналітична діяльність – 20
Економічні питання:
Економічна ситуація – 29
Регулювання бізнесу – 6
Енергетична безпека – 14
Банківсько-фінансова галузь – 14
Суспільно-політична ситуація
Реформи та законотворча діяльність – 43
Адміністративно-управлінська діяльність – 6
Правоохоронна діяльність і судочинство – 17
Політичні процеси – 21
Політична криза в Україні – 5
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Переговори щодо вирішення української кризи – 11
Позачергові вибори (парламентські/президентські) – 17
Партії, рухи та політична боротьба – 27
Нова українська влада – 10
Українська армія (ВПК) – 7
Громадянське суспільство в Україні – 8
Протестні настрої – 4
Соціальна сфера – 17
Наука і освіта – 16
Проблеми регіонів – 13
Загроза сепаратизму та тероризму – 9
Проблеми окупованих територій – 15
Інформаційна безпека – 10
Міжнародні відносини – 3
Інтеграційний вибір України – 15
Військова співпраця (в т. ч. допомога) – 4

Регіональний аспект
Київська обл., Київ
Загострення суспільно-політичної кризи: Київ, вул. Грушевського (11)
Події на майдані Незалежності 7–11 серпня: хроніка та експертні оцінки
(198)
Выборы мэра Киева: старая сказка на новый лад? (374)
В. Кличко – новый мэр Киева (62)
Проблеми київського метрополітену (299)
Електронні бібліотечно-інформаційні ресурси Національної бібліотеки
України імені В.І. Вернадського з питань державотворення в Україні (340)
Суспільно-політичні (вуличні протести/вибори мера) – 4
Транспортні (метрополітен) – 1
Бібліотеки – 1
Донбас
«Вибори» на Донбасі: імовірні наслідки для України (21)
«Референдуми» на Донбасі: народне волевиявлення чи технологія
сепаратизму (112)
Подготовка к внеочередным парламентским выборам на Донбассе в оценках
СМИ (247)
Ситуація на Донбасі в контексті виконання Мирного плану Президента
(216)
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Проблеми нормотворчості при розробці Закону «Про недопущення
переслідування та покарання осіб – учасників подій на території Донецької
та Луганської областей» (45)
Донбас. Особливий статус чи заморожений конфлікт? (104)
Актуальні аспекти відновлення Донбасу (161)
Відбудова Донбасу: проблеми та шляхи вирішення (268)
Вимушені переселенці зі Сходу України: проблеми і шляхи їх вирішення (137)
Суспільно-політичні* (сепаратизм/вибори та референдуми/мирний план) – 6
Гуманітарні (Питання відновлення/гуманітарна катастрофа) – 2
Соціальні – 1
АР Крим
Суспільно-політичні процеси в Криму у висвітленні ЗМІ (110)
Крымские татары в новых условиях (185)
Курултай: кримські татари заявили про право на самовизначення (132)
Становище кримських татар після анексії Криму: реалії і перспективи (199)
Криза у Криму в оцінках експертів (219)
Криза у Криму в оцінках експертів (210)
Суспільно-політичні (в т. ч. кримські татари) – 6
Луганська обл.
Політична ситуація в Луганській області (280)
Суспільно-поілтичні – 1
Донецька обл.
В Донецкой области – два новых губернатора. Один из них – «народный»...
(58)
Чрезвычайный съезд депутатов от Партии регионов всех уровней Донецкой
области в отзывах СМИ (59)
Суспільно-політичні – 2
Південний Схід України
С. Тигипко в борьбе за Юго-Восток Украины (133)
Перспектива обновления Юго-Востока... (377)
Ситуация в Одесской, Николаевской и Херсонской областях в оценках прессы
(244)
Суспільно-політичні – 2
Перспективи оновлення (модернізація) – 1
Харківська обл.
Г. Кернес: Харків’яни за єдину Україну, і Харків у її складі (140)
Суспільно-політичні – 1
Дніпропетровська обл.
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Призначення І. Коломойського головою Дніпропетровської ОДА в оцінках
експертів (111)
Суспільно-політичні – 1
Одеська обл.
На кордоні з Придністров’ям – неспокійно (366)
Новый мэр Одессы: эксперты разошлись во мнениях… (375)
Вибори мера Одеси та їхній вплив на розвиток внутрішньополітичної
ситуації в Україні (196)
Суспільно-політичні – 2
Зовнішн я загроза – 1
Закарпатська обл.
Національні меншини в Україні: ситуація в Закарпатті (114)
Сепаратистские тенденции в Закарпатье в оценках СМИ (239)
Заява про автономію угорців в Україні: невдалий вислів чи сепаратизм? (223)
Суспільно-політичні* (загроза сепаратизму) – 3

Графічні матеріали
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Керівник наукової теми

В. М. Горовий
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