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Розділ I
ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СОЦІОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ
БІБЛІОТЕК

УДК 025.3/.6:004+[02:[004:316/77]]–044.247

Олексій Онищенко,
акад. НАН України, д-р філос. наук, проф.,
Національна академія наук України
Київ, Україна

БІБЛІОТЕКИ В ЦИФРОВОМУ СЕРЕДОВИЩІ:
КУРС НА ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ІНТЕГРОВАНИЙ СЕРВІС
У статті акцентується увага на тому, що на сучасному етапі розвитку
цивілізації дедалі більш цифровізованими стають виробництво, побут, освіта,
культура, наука, управління. Невідворотною об’єктивною необхідністю для бібліотек є завдання вписатися в цифрове середовище. Підкреслено, що бібліотека,
яка має в планах відповідати вимогам плюралістичного суспільства, має поєднувати, гармонізувати в собі всі види інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв
інформації. Наголошується на необхідності трансформації структури бібліотеки
з урахуванням того, що основний масив інформації, який у ній буде в активному
обігу, становитимуть електронні ресурси. Зазначено, що в цифровому середовищі бібліотека зможе повноцінно функціонувати, якщо вона сама буде цифровізованим цілим. Визначено проблеми цифровізації бібліотек. Проаналізовано,
що серед іншого бібліотечним установам треба розвивати інформаційно-аналітичні служби, продукти яких дуже привабливі для користувачів тим, що в них
сконцентровано інформацію за запитом. Такі служби є майбутнім бібліотек.
Ключові слова: цифровізація, рукопис, індивідуальна свідомість, масова свідомість, індивідуалізація, «цифрові люди», інформаційна аналітика, інформаційноаналітичні служби.

Відмітною рисою сучасного етапу розвитку цивілізації є впровадження
в усі сфери життя суспільства цифрової техніки та цифрових технологій.
Узагальнено це називається цифровізацією. Саме вона визначає напрям
і зміст науково-технічного прогресу, соціальних перетворень. Дедалі
більш цифровізованими стають виробництво, побут, освіта, культура,
наука, управління. Успіхи держав, соціальних інститутів та окремих
особистостей значною мірою залежать від рівня освоєння ними цифрових
пристроїв і технологій. Тому орієнтація на «життя в цифрі» справедливо
вважається стратегічно важливим вибором.
Для бібліотек завдання вписатися в цифрове середовище – невідворотна об’єктивна необхідність. Вона диктується їхньою одвічною
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функцією накопичення, перероблення й передавання знання, досвіду,
інформації в цілому. Але вже з урахуванням нових (цифрових!) носіїв
і комунікаційних механізмів передавання інформації.
Цифровізація бібліотек на перший план їхньої діяльності висуває
чотири проблеми:
– перебудову структури для взаємодії із цифровим середовищем;
– формування цифрового мультивидового ресурсу;
– організацію системи цифрового інтегрованого сервісу;
– «перетворення» бібліотекаря в науково-інформаційного працівника
(інформацієзнавця).
Проте бібліотеку цифрової епохи не треба уявляти однобічно – тільки
як збирання, оброблення, використання електронних ресурсів, місце
виходу у світову інформаційну мережу Інтернет. Поряд із цифровою інформаційною продукцією, яка, безумовно, масштабно розширюватиметься,
у ній збережуться та матимуть попит рукописи, книги, газети, журнали
та інші «постояльці» традиційних бібліотечних фондів. Бібліотека, яка
має в планах відповідати вимогам плюралістичного суспільства, має
поєднувати, гармонізувати в собі всі види інформаційних ресурсів на всіх
видах носіїв інформації. У цьому й полягає безпрограшна перспектива.
Майбутнє бібліотеки забезпечить багатовидове ресурсне багатство, де,
безумовно, цифрова інформація переважатиме.
Поширені твердження про те, що нинішнє покоління – останнє, яке
користувалося друкованою та рукописною продукцією, а наступні покоління повністю перейдуть на роботу з електронними джерелами, потребують критичного розгляду. Щодо використання комп’ютерів, мобільних
пристроїв і друкованих творів жодне сучасне покоління не є цілком однорідним. Серед представників найстаршого покоління, чий культурний образ формувався під впливом книги, є чимало (і стає дедалі
більше) тих, хто з успіхом працює на комп’ютері, а серед наймолодшого
покоління, яке виросло в цифровому середовищі, є ті, хто не відрікається і від книги. У бібліотеках нерідко ми бачимо читача, на столі якого
поряд з комп’ютером (гаджетом) лежать книги, газети, журнали. І він
ще й робить якісь записи в зошиті. У найбільш просунутих у цифровізації країнах, наприклад скандинавських, громадська думка виступає
за збереження й розвиток друкарства, культивування інтересу до читання
книги, гармонізації книги та комп’ютера.
Рукопис, друкована книга та комп’ютер як символи рукотворного,
друкарського та електронного передавання інформації не виключають
одне одного. Вони є сусідами та ще тривалий час залишатимуться сусідами
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в інформаційному полі, у тому числі і в бібліотечному просторі. Вони
уособлюють етапи еволюції способів фіксації, збереження й поширення
інформації. І кожен з них має характерні привабливі особливості.
Рукописання викликає емоційно багаті почуття особистої, безпосередньої, рукотворної причетності до створення літери, цифри, графіки,
слова, тексту. Людина на власні очі бачить себе інфотворцем. Книга
постає перед нами (особливо художня) як джерело естетичної насолоди,
морального задоволення, життєвих орієнтирів, духовного піднесення
в цілому. Комп’ютер і вся пов’язана з ним цифровізація відкрили небувалі
можливості багатопланової роботи з усіма видами інформації, незалежно
від місця й часу.
Людство збідніло б, якби воно зациклилося на використанні якогонебудь одного носія інформації – чи то традиційного (рукописного, друкованого), чи то цифрового. Бібліотеки звузили б свої функції, обмежили б
перспективи, якби вони зосередилися на формуванні лише традиційного
або лише електронного ресурсу. Психологія сприйняття інформації
в індивідуальній і масовій свідомості давно виявила, що перенасичення
однотипною інформацією «гасить» інтерес до неї, породжує відторгнення, пошук різноманітної інформаційної парадигми. Людство завжди
прагнуло освоїти всі джерела і види культури та інформації – бібліотеки ж
завжди намагалися стати центрами їх синтезу.
Але (і це принципово важливо!) як в «епоху Гутенберга» поступово
переважаючим стало «друковане слово», так і тепер, тільки дуже швидко,
переважаючим в усіх сферах життя суспільства стає «цифрове слово».
Закономірно, що бібліотеки мають перебудуватися для роботи в такій
новій системі.
Передусім необхідна трансформація структури бібліотеки з урахуванням того, що основний масив інформації, який у ній буде в активному
обігу, становитимуть електронні ресурси. Мають набути максимально
відповідного розвитку служби й особисті компетенції співробітників, які
забезпечують цифрове життя бібліотеки. Це стосується як внутрішньої,
так і зовнішньої її діяльності. У цифровому середовищі бібліотека зможе
повноцінно функціонувати, якщо вона сама буде цифровізованим цілим.
Відстає комп’ютеризація традиційних видів бібліотечної діяльності:
комплектування, систематизації, каталогізації, організації фондів,
абонементної справи, книгообміну, збереження фондів, обслуговування
читачів, зокрема в приміщенні безпосередньо бібліотеки. Особливу увагу
треба звернути на розвиток нових бібліотечних структур, пов’язаних
із цифровізацією. Ідеться про підрозділи, що проводять оцифрування,
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працюють над створенням електронних баз даних, виконують сканування та архівацію національних, наукових, бібліотекознавчих сегментів
Інтернету, здійснюють електронну доставку документа.
Бібліотечний сервіс дедалі більше зосереджуватиметься навколо задоволення індивідуальних інформаційних потреб читачів. Це – вірний шлях
розвитку масового інтересу до бібліотеки. Справа в тому, що цифровізація,
будучи глобальним явищем, яке захоплює всі континенти, країни, народи
і верстви населення, одночасно відкриває також щонайширші можливості
задоволення найрізноманітніших індивідуальних (виробничих, побутових, культурних, інформаційних) запитів. Наприклад, за допомогою
3D-принтера можна виготовити будь-яку ексклюзивну річ. Індивідуалізація – органічний наслідок цифровізації життя.
Звичайно, читач завжди звертався до бібліотеки за необхідним йому
особисто матеріалом. Але традиційна бібліотека рідко коли могла надати
йому один цілісний документ, у якому було б зібрано інформацію,
що відповідає запиту читача. Вона могла дати йому лише обмежену
кількість документів і тільки зі свого фонду, з яких читач міг вибирати
потрібні йому дані. Тепер же, завдяки цифровим технологіям, бібліотека
може вибрати не лише зі своїх фондів, а й з усіх доступних джерел в інтернет-просторі потрібні читачеві конкретні відомості з конкретної теми
у вигляді згрупованого матеріалу. І цю продукцію може бути доставлено
в будь-яку точку світу на будь-який мобільний пристрій замовника.
У цьому відкрилися небувалі можливості для збільшення кількості користувачів бібліотеки.
Інтегрований індивідуальний сервіс, насамперед дистанційний, стає
головним напрямом діяльності бібліотеки. Значення її інформаційної
функції зростає. Це, у свою чергу, викликає необхідність систематичного
вивчення того, як сучасна людина сприймає, освоює, використовує інформацію. Соціологія читача, ширше – споживача інформації, бібліотечним
співтовариством усе ще недооцінюється. Вона ж багато в чому допомогла б
скласти реальні уявлення про те, що та у якій формі треба різним категоріям
людей від бібліотеки, яких послуг вони від неї хочуть. Нам треба добре
розбиратися в особливостях роботи з інформацією та читача традиційного,
що віддає перевагу книзі, і «мережевого» читача, який отримує інформацію
з Інтернету, і, так би мовити, «гібридного» читача, який успішно працює
як у бібліотечному залі, так і в мережах Світової павутини.
Про «цифрову людину» узагальнено можна сказати, що вона в бібліотечному сервісі цінує насамперед швидкість, повноту та стислість інформації. Люди живуть у динамічних, конкурентних умовах, де виграє той,
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хто швидше приймає оптимальні рішення та оперативно, кращим чином
їх виконує. Для цього їм, природно, потрібна своєчасна якісна, зрозуміла
інформація. Бібліотеки можуть чекати приливу звернень за послугами,
якщо вони організовують у себе безперебійне масове задоволення інформаційних потреб «цифрових людей».
Безумовно, для цього необхідно мати масиви електронної інформації,
що постійно оновлюються, упроваджувати технології оброблення даних,
розвивати інформаційно-аналітичні служби. Інформаційна аналітика стає
козирною картою бібліотечної діяльності. Її продукти дуже привабливі
для користувачів, тому що в них сконцентровано інформацію за запитом.
Інформаційно-аналітичні служби – структури, що забезпечують майбутнє
бібліотек. Для людей завжди було та буде важливо знати зміст документів,
незалежно від їхньої форми. У громадському вжитку цінується насамперед зміст документа.
У діючих фондах цифровізованих бібліотек дедалі більше місця займатимуть повнотекстові електронні бази. У багатьох європейських країнах
створюються національні лінгвістичні корпуси, які включають оцифровані
варіанти всіх видів оригінальних рукописних і друкарських текстів. Вони
існують при різних мовознавчих центрах, хоча за означенням мають
бути при головних бібліотеках відповідних країн. Провідні бібліотеки
зобов’язані мати у своєму розпорядженні такі корпуси. Якщо їх систематично поповнювати електронними копіями сучасних друкованих видань
і текстами, що створюються тільки в електронній формі, то буде створено
найбагатший інформаційний масив. Використовуючи його, бібліотека
зможе компетентно відповідати на будь-які запити читачів. Національний
цифровий корпус повних текстів – ідеал фонду, до якого повинні прагнути
всі бібліотеки, що претендують на роль загального або галузевого інформаційного центру країни.
Багатство фонду, широкий доступ до інтернет-ресурсів і розвинуте
дистанційне індивідуальне інформаційне обслуговування – три головні
чинники, які зміцнюють життєздатність бібліотеки в сучасних умовах.
Але результатним показником успіху вже є (і дедалі більше буде!) кількість
її дистанційних користувачів. Скорочення кількості фізичних відвідувачів бібліотек – не трагедія, тим більше не катастрофа, бо водночас
багаторазово зростає кількість віртуальних відвідувачів. Затвердження
цифрової культури, підвищення комп’ютерної грамотності, здешевлення
мобільних пристроїв передавання інформації неухильно породжують
масового віртуального читача. Цьому сприяють і темп життя, що прискорюється, що потребує прискореного обороту інформації, і необхідність
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вчитися впродовж усього життя. Загалом, людям доведеться використовувати інформацію в значно більших обсягах, ніж раніше. Недостачі
в шукачах інформації немає та не буде.
Але в пошуках інформації вони звертатимуться туди, де швидше,
повніше й конкретніше отримають відповідь на їхній індивідуальний
запит. І без фізичної присутності в цьому місці. До цифровізації першим
пунктом на шляху пошуку інформації були бібліотеки. Але в них було
слабке дистанційне обслуговування. На сьогодні ж у бібліотек з’явилися потужні конкуренти у вигляді Інтернету, соціальних мереж, різного
роду світових і регіональних інтеграторів інформації. Вони спочатку
націлені на взаємодію у віддаленому режимі. За бібліотеками збереглися
традиційні переваги – вікові фонди та багатий досвід роботи з реальним
читачем. Але головне в тому, що основний склад читачів бібліотеки
буде віртуальним. Завдання полягає в тому, щоб «прив’язати» його
до бібліотеки практикою безвідмовного обслуговування в будь-який час
і на будь-якій відстані. Можливо треба планувати й роботу бібліотек
за формулою 24/7/365 (цілодобово, повний тиждень і увесь рік).
Тому курс на дистанційний індивідуальний інформаційний сервіс –
це і виживання, і збереження, і розвиток, і навіть підвищення ролі бібліотек у сьогоденні та найближчому майбутньому. Відповідно, мають бути
підготовлені фонди, технології та кадри. Треба збільшувати тематичні
повнотекстові, реферативні, бібліографічні бази з урахуванням частих
запитів. На кожного постійного читача складати його науковий профіль.
Можливо, укладати з ним договір, щоб новітня оригінальна інформація
за його профілем посилалася йому автоматично. Бажано проявляти
ініціативу й давати замовникові додатковий матеріал до документа,
який він просить, найновіші видання з теми, рецензії тощо як зі свого
фонду, так і з інших джерел; інформувати про форуми, де останнім часом
обговорювалася або найближчим часом обговорюватиметься проблема,
що порушувалася. Було б добре, якби, при нагоді, відповідь читачеві
йшла одночасно в усіх трьох основних формах інформації – текст, звук,
відео. Звичайно ж, сайт бібліотеки має бути максимально зручним для
зовнішнього користувача. Загалом, потрібний пріоритет інтернет-читача,
індивідуального сервісу, клієнтоцентристських підходів.
Одночасно не треба забувати також і про зв’язки з колективними
користувачами: корпораціями, підприємствами, установами, організаціями. Традиційно ми практикуємо колективні абонементи, договори
на документне, консультативне, експертне обслуговування. У доцифровий
період усе це стримувалося технічними чинниками. Інформаційні техно14
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логії, комп’ютерні засоби зв’язку дають змогу щонайширшої взаємодії –
аж до дзеркального відображення сайтів. Бібліотеки можуть постійно
забезпечувати колективного клієнта профільною інформацією. Розвиток
взаємозв’язків з колективними користувачами теж є великим резервом
клієнтів і прибічників провідних бібліотек, особливо на тлі скорочення
бібліотечних підрозділів у невеликих організаціях та населених пунктах.
Офіційна статистика інтернет-обслуговування відвідувачів частогусто відсутня. Через це в деякої частини громадян складається неадекватний образ бібліотеки як установи, яка «цифровій людині» не потрібна.
У пошуках шляхів наповнення бібліотек фізичними відвідувачами виник
рух за бібліотеку як «третє місце» нарівні з роботою й помешканням.
Воно орієнтує на створення в бібліотеці атмосфери відпочинку, розваги,
зустрічей, виставок, заняття художньою самодіяльністю, проведення
обрядів тощо. Тобто зближує бібліотечне життя з клубним. Така практика
існувала й раніше. Але вона виправдовувала себе переважно в діяльності
масових бібліотек, зокрема невеликих, які нерідко були об’єднані в одне
ціле з клубом. Вони спільно вирішували завдання залучення людей
до культурного дозвілля, що включає й просвіту.
Не заперечуючи і таких форм бібліотечної роботи, усе ж варто
пам’ятати, що сутнісне призначення бібліотек, особливо наукових, –
поширення знань, вченості, корисної інформації, культури, духовності.
Головна (і вічна!) їхня функція не дозвілля, а науково-освітня, науковоінформаційна. І якщо говорити про наукову бібліотеку як про «третє місце»
в життєвому просторі людини, то необхідно мати на увазі образ бібліотеки
як «будинку знань» (не просто сховища!), фабрики думки, центру синтезу
та передачі всім бажаючим науково й соціально значущої інформації.
Відповідним чином масові заходи, які, безумовно, можуть бути в такій
бібліотеці, мають наповнюватися науковим змістом, підпорядковуватися
завданням залучення людей до знання, впровадження науки в практику.
Набір їхніх форм досить великий: наукові конференції, презентації
наукових книг, баз даних, наукових установ, проектів і результатів досліджень, зустрічі з ученими, діячами культури, громадськими діячами,
різні тематичні книжкові виставки, обговорення нових видань, пам’ятників літератури й мистецтва тощо.
З утвердженням стилю життя «суспільства знань» зростає потреба
в масовому науковому спілкуванні. Тож бібліотеки – одні з найзручніших,
створених самою історією платформ для цієї мети. Уміла організація
масових наукових заходів у бібліотеці може стати ефективним засобом
залучення відвідувачів. Це сприяє та сприятиме реалізації природного
15
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прагнення людини до обміну думками, оскільки традиційно бібліотеки
були найбагатшим, найнадійнішим, найпізнаванішим джерелом знання.
Активізація наукового життя в бібліотеці – теж істотний резерв нового
поповнення її шанувальників.
Ще один ресурс збільшення прибічників бібліотеки криється у сфері
посилення ролі бібліотек в освоєнні, підвищенні, використанні цифрової
грамотності. Більшість дорослого населення опановує її стихійно, повільно, фрагментарно. Мобільні пристрої, якими «озброєний» практично
кожний, стають більше засобом спілкування, ніж оброблення інформації.
Одночасно цифровізація суспільства припускає перетворення мобільних
пристроїв на повсякденний і повсюдний робочий інструмент у всьому,
що пов’язано з інформацією.
Відставання тих або інших верств населення в цифровій грамотності
негативно відбивається і на їх взаємодії з бібліотекою. Вони не можуть
стати її інтернет-користувачами. Бібліотеки (заради своєї ж затребуваності ) повинні широко включитися в освоєння всіма категоріями людей
цифрової грамотності. І це постійна проблема й завдання. Цифрові
пристрої та технології безперервно оновлюються. Це означає, що завжди
будуть люди, які потребують навчання, донавчання, перенавчання в справі
цифрової грамотності. Бібліотека повинна відповідати цим потребам.
До цього, між іншим, зобов’язує її одвічна просвітницька функція.
Різні форми цифрового навчання треба внести до постійних пріоритетів бібліотечної діяльності: школи, курси, семінари, практикуми, індивідуальні заняття. Бібліотека – природне місце, де люди можуть вчитися
жити в цифровому середовищі. Недооцінювання цього виду діяльності
обертається зменшенням інтересу людей до бібліотеки, втратою значної
кількості її потенційних користувачів.
Зростає значення консультаційної функції бібліотеки. Дуже ймовірне
збільшення дистанційних звернень за консультаціями. Уявлення про те,
що людині досить сісти за комп’ютер або включити мобілку і вона знайде
все, що їй треба, не справджується. Нерідко доводиться виконати декілька
процедур, щоб потрапити в бажану точку. Інтернет переповнений інформаційним шумом, а то й інформаційним сміттям. Потрібно немало
поритися, що б дістатися до правдивої інформації. В інтернет-безодні
в загальній масі змішано первинну, вторинну, третинну та ішу інформацію. Завжди ж важлива насамперед інформація первинна. Природно,
виникає необхідність у службах навігації по електронних ресурсах,
їх експертизи, вибору. Робочий час цінується дедалі більше. Інтернеткористувачу, особливо початківцеві або дуже зайнятому, легше, простіше,
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«дешевше» знайти собі помічника в особі бібліотеки (бібліотекаря), ніж
самому займатися інформаційним пошуком.
Розвиток консультативних служб – перспективний шлях підвищення
престижу бібліотеки, збереження й примноження її прихильників.
У динамічному житті, що ускладнюється, консультаційні послуги взагалі
стають престижними. Бібліотекам з їхнім найбагатшим інтелектуальним
потенціалом не можна втратити шанси для зміцнення свого місця в новій
соціокультурній ситуації. У результаті доцільно ще раз повернутися
до образу бібліотеки в професійному співтоваристві і в громадській
думці. Образ, як відомо, формує і ставлення до неї. Під образ як ідеал
вибудовуються і її структури та функції. Не повинно бути протиставлення бібліотеки як книгосховища й бібліотеки як сховища та транзитера
ресурсів. У сучасній бібліотеці зливаються в єдиному комплексі всі види
інформації на всіх її носіях. І в такій формі вона незамінна.
Треба засудити і відкинути пропозиції знищити після оцифрування всі
паперові бібліотечні й архівні фонди. Це шкідливі пропозиції. Їх реалізація призвела б до значних втрат і складнощів у зберіганні та освоєнні
історичної національної і світової наукової та культурної спадщини.
Не всі документи підлягають якісному оцифруванню. Стрімка зміна
цифрової техніки й технології створює ситуацію, коли оцифроване
сьогодні неможливо буде прочитати післязавтра та ще через декілька
днів. Немає ще масового виробництва довгострокових носіїв електронної інформації. Доведеться увесь цифровий фонд постійно перезаписувати. Під час підготовки копій з копій виникатиме необхідність звіряти
їх з оригіналом, щоб зберегти ідентичність змісту.
Археологи добувають давні культурні артефакти з-під землі, часто
пошкоджені, реставрують їх, намагаються відновити первісний вигляд,
зберігають як найбільші цінності. Псевдоревнители ж цифровізації мають
у планах спалити паперові писемні пам’ятки минулого, щоб звільнити
бібліотечні приміщення для бізнесу. Цивілізаційний рух до знаннєвого
суспільства потребує центрів інтеграції всіх видів інформаційних ресурсів. У бібліотеці як сховищі документальних джерел спочатку закладено
інтеграційну ідею. Цим вона важлива, сильна й зажадалася майбутнім.
Традиційні стереотипи долаються важко й повільно. Досі існує первинне уявлення про бібліотеку як про місце, де людина працює з книгою. Образ
бібліотекаря ж асоціюється з поняттям «книжник». Водночас бібліотечний
простір розширився до планетарних масштабів. Основним «відвідувачем»
бібліотеки став користувач віддалений, віртуальний, такий, що звертається
до неї з усіх точок світу. Бібліотекар істотно збагатив свої компетенції,
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перетворився на інформацієзнавця, дослідника електронного контенту,
інформаційних каналів, потоків і мереж.
З’являються навіть голоси за те, щоб професії бібліотекаря дати нову
назву, що відповідає фактичному змісту його діяльності – інформаційний
працівник, інформаційний менеджер, інформацієзнавець. Але, напевно,
доцільно залишити цю давню назву, яка за історичною та соціальною
значущістю за правом стоїть у гордому ряду професій-символів наук-первоначальниц, таких як математик, фізик, хімік, історик, філософ.
Цифровізація всіх сфер життєдіяльності, утвердження цифрової грамотності й культури вносять істотні зміни в умови буття людини. Їхні
глибинні наслідки уважно вивчаються. Бібліотечне співтовариство й бібліотекознавча наука зобов’язані системно відповісти на виклики цифровізації, органічно вписати свою справу в цифрове середовище. Незважаючи
на складнощі соціальних трансформацій і труднощі переходу до цифрової
культури, є можливості реалізувати концепції та моделі бібліотеки й професії бібліотекаря позитивно доленосного значення.
Стаття надійшла до редакції 08.10.2019.
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Libraries in Digital Environment: Course on Individual Integrated Service
The article focuses on the fact that production, life, education, culture, science,
management at the present stage of civilization development are becoming increasingly digitalized. An indispensable objective for libraries is the challenge of integrating
into the digital environment. It is emphasized that the library which plans to meet the
requirements of pluralistic society, should combine, harmonize within itself all kinds
of information resources on all kinds of data storage devices. The need to transform the
structure of the library is emphasized, given that the main body of information in active
circulation will be electronic resources. It is stated that in a digital environment the
library will be able to function fully if it is digitized as a whole. Problems of digitalization of libraries are identified. It has been analyzed that, among other things, libraries
need to develop information and analytical services, the products of which are very
attractive to users because they contain on-demand information. It is such services that
are libraries future.
Keywords: digitalization, manuscript, individual consciousness, mass consciousness, individualization, "digital people", information analytics, information and analytical services.
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ПЕРСПЕКТИВИ ГЛОБАЛЬНОЇ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ
В НАЦІОНАЛЬНОМУ ВИМІРІ
У статті розглядається національний рівень розвитку інформатизаційних процесів як об’єднуючий елемент глобальних, загальноцивілізаційних і національних інтересів у сучасному інфотворенні, висловлюється гіпотеза про наближення
розвитку процесу інформатизації як механізму зближення загальносуспільних
процесів обміну інформацією з інформаційними обмінами в природі. У синтезі
основних потоків інфотворення на національному рівні соціальної структури суспільства в загальносуспільну практику входить нове знання. Реагуючи на виклики
сучасності, це знання забезпечує суспільний прогрес і в протистоянні цим викликам дедалі глибше входить в інформаційні потоки навколишнього середовища.
Ключові слова: інформатизація, національний вимір розвитку інформаційних
процесів, теорія дадаїзму, національний інформаційний комплекс, національна
інформаційна база, бібліотечна сфера, суверенні інформаційні ресурси, ментальні
особливості інфотворення, перспективи розвитку суспільної інфосфери.

В умовах активного розвитку суспільної глобалізації ця праця орієнтована на розгляд перспектив зазначеного процесу і визначення основного рівня в соціальній структурі суспільства, у якому закладатимуться
основи інформаційного прогресу людства.
Різні аспекти проблематики, пов’язаної з вивченням реальних закономірностей організації інформаційної діяльності в умовах глобалізаційних
процесів у сучасному світі, розглядалися як зарубіжними, так і вітчизняними дослідниками. Вони знаходять своє відображення в науковій
літературі останнього періоду, зокрема в працях Д. Белла, М. Кастельса,
І. Валлерстайна, О. Білоруса, О. Зернецької, творчого колективу дослідників НБУВ під керівництвом академіка О. Онищенка, інших дослідницьких колективів. При цьому при переході від первинного етапу інформатизації, який сприяв розширенню доступу до наявних у суспільстві
інформаційних ресурсів соціально активній частині громадян, став
основною підоймою розвитку мережевого спілкування, у кінцевому
19

ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53

підсумку забезпечив активізацію інформаційних обмінів у суспільстві,
розвиток його соціальної структури, зростання творчого потенціалу
та самоорганізації. Останнє обумовило необхідність виявлення найважливіших ланок подальшого розвитку керованої інформатизації. У працях
творчого колективу наукових працівників НБУВ під керівництвом академіка О. Онищенка протягом останніх двох десятиріч здійснювався пошук
відповідей на це питання. Пошук здійснювався, зокрема, через вивчення
особливостей національного інформаційного суверенітету, соціокультурних механізмів формування ментального імунітету, розгляду національних інформаційних ресурсів як інтегративного чинника вітчизняного
соціокультурного середовища, аналізу технологій розвитку й захисту
національного інформаційного простору в умовах впровадження електронних інформаційних технологій, закономірностей розвитку національного інформаційного комплексу та його ролі в глобальному інформаційному просторі. Стаття автора окреслює можливі підходи до узагальнення складного, багатовимірного процесу первинної інформатизації
і є спробою оглянути перспективи інформаційної еволюції за межами
цього процесу.
Уперше у відомій нам історії сучасної цивілізації в умовах розвитку
глобальної інформатизації створюються можливості акумулювання
у сфері суспільної діяльності таких обсягів нової інформації, які можуть
забезпечувати багатоваріантність у вирішенні одних і тих же завдань.
«Сьогодні ми стикаємось зі своєрідним явищем: знання накопичуються
про запас. Вони відточують нашу інтуїцію, сприяють прояву феномена
відкриття, породжують спонтанні скачки в нашому розумінні навколишнього світу» [1, с. 179]. Знання про запас забезпечують можливість
оптимізації прийнятих рішень, однак потребують від суб’єкта трудової
діяльності вироблення навиків ефективної орієнтації в різноманітності інформаційних ресурсів. Зростаюча багатоваріантність можливих
дій, таким чином, обумовлена різноманітністю ресурсів, розширенням
нових технологічних та організаційних можливостей інформатизації,
активізацією доступу до різних видів наявних інформаційних ресурсів
для всіх категорій користувачів, які активно включаються в процес
суспільних перетворень. Ця багатоваріантність є формою реагування
на те, що «природа вводить у дію все нові принципи відбору зі свого
арсеналу… Ускладнення організації нашого світу значить, по суті, дедалі
більш глибоке використання потенціальних можливостей Природи…»
[1, с. 90]. І сучасна людина формує багатоаспектний інформаційний
потенціал занурення в цю глибину.
20

Валерій Горовий

Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі

Еволюція нинішнього світу обумовлює розвиток соціальної структури
суспільства, зростання різноманітності аудиторій користувачів інформаційними ресурсами, що в сукупності відображають розв’язання проблематики відповідного загальносуспільного розвитку. Треба зазначити,
що процес використання сучасної інформації зростаючою аудиторією
користувачів забезпечує підвищення ефективності її використання також
і за рахунок багаторазового звертання до її змісту, урізноманітнення
комбінацій змістових поєднань, перевірки достовірності в різних формах
практичного застосування. При цьому «якість інформації оцінюється
насамперед тим, наскільки знання, отримані про предмет чи навколишню
ситуацію, допомагають у прийнятті рішень» [1, с. 166].
Розвиток інформатизації, що є відповіддю на об’єктивний процес
ускладнення та урізноманітнення сучасних викликів дійсності в процесі
еволюції людства, є його закономірною реакцією на зростаючу складність
еволюційної проблематики. Удосконалення соціальної структури нового
інформаційного суспільства, зростаюче відображення в його інформаційній діяльності інтересів різних його соціальних груп, зростаючі
запити на нове інфотворення – усе це обумовило розширення й урізноманітнення системи суспільно значущих джерел інформаційних ресурсів,
інформаційних баз, їх збереження, структуризації та організації використання.
Зі значною вірогідністю можна прогнозувати, що започаткований
у минулому десятиріччі процес інформатизації суспільства активізуватиметься, розвиватиметься, охоплюючи всі сфери суспільної діяльності, активізуючись у напрямі зближення її з усіма іншими процесами
еволюції природи. Ця точка зору спирається на існуючий у сучасній
науці орієнтир стосовно того, що будь-який процес може об’єктивно
оцінюватися у своїй цілісності лише після отримання загальних уявлень
про ймовірний перебіг подій після його завершення. У контексті такого
підходу до уявлень про перспективи розвитку суспільних механізмів
інформатизації обрії розкриває нова теорія дадаїзму. У ній ідеться
про те, що в процесі розвитку створені людиною інформаційні механізми
обмінів, удосконалюючись, органічно входитимуть у системи інформаційних обмінів у природі, що існують за межами нинішньої людської
практики. Адже «всесвіт складається з потоків даних і цінність будь-якого
явища чи сутності визначається їхнім внеском в оброблення даних…»
[2], і, «з точки зору дадаїстів, ми можемо інтерпретувати весь людський
рід як єдину систему оброблення даних, у якій окремі індивіди служать
чіпами» [3, с. 451, 463].
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Така точка зору поза сумнівом є кроком уперед у теоретичному осмисленні процесу інформатизації для цивілізаційного розвитку. При цьому,
однак, викликає заперечення теза про те, що «індивіди служать чіпами».
Безсумнівно, цим твердженням віддається данина традиційним уже
технократичним уявленням про зміст інформаційних процесів і відноситься на задній план їхнє змістове значення. Але при розгляді пропонованої автором точки зору стосовно єдиної системи оброблення даних (до
речі, обов’язково структуризованої, адже лише це може обумовлювати
можливість будь-якої діяльності) «чіпи», тобто індивіди в уявленні автора
теорії мають бути первинною ланкою пізнавальної діяльності. Однак для
виконання такої діяльності ці індивіди не можуть бути обмежені вузько
функціональними можливостями, властивими для «функцій чіпів».
У процесі пізнання вже первинні його суб’єкти мають усвідомлювати
мету пошуку, опиратися на наявні вже в розпорядженні людства знання,
здійснювати аналізуючі й синтезуючі операції, відокремлювати істотне
для реалізації поставленої мети від мало значущого. Цей комплекс
завдань та необхідність наявності творчого підходу до їх реалізації навіть
для найновіших «варіантів чіпів» є процесом непосильним.
При цьому дадаїзм, однак, вказуючи на перспективи розвитку
існуючих на сьогодні систем інформаційних обмінів, стає орієнтиром
для уточнення стратегічних напрямів розвитку сучасної інформатизації. Його теорія підтверджує зроблений дослідниками висновок про те,
що «нова інфосфера з’являється поруч із новою техносферою. І це
матиме далекосяжний вплив на найважливіші сфери всього того, що ми
маємо всередині наших черепних коробок» [4, с. 149]. «У процесі такого
розвитку наша цивілізація нарешті підходить до здійснення давно вже
актуалізованих сучасністю інтегративних кроків назустріч інформаційним обмінам навколишнього середовища, пом’якшуючи цим поступово негативні впливи на довкілля, що супроводжують раніше вибраний
технократичний шлях розвитку. При цьому з ростом складності системи
зростає й імовірність збільшення кількості можливих шляхів подальшого
розвитку, тобто дивергенції. Це значить, що процес самоорганізації
веде до безперервного росту кількості організаційних форм (суспільної
організації)» [1, с. 49].
Якісні показники суспільної еволюції пов’язуються не лише з урізноманітненням організаційних форм, елементів соціальної структури,
а й з удосконаленням змістових форм інформаційних обмінів. Як свідчить
досвід сучасного використання суспільством інформаційних ресурсів
на всіх видах носіїв, ефективність цього процесу обумовлюється досяг22

Валерій Горовий

Перспективи глобальної інформатизації в національному вимірі

ненням оптимального співвідношення між використанням базових інформаційних ресурсів, у тому числі суверенних для кожної нації,
сконцентрованих у системах бібліотечних установ, базах електронної
інформації глобального та національних масштабів, постійно зростаючих масивів нової інформації, активізації використання творчої інтуїції
у вирішенні складних викликів сучасності.
Як зауважував В. Вернадський, «інтуїція і натхнення – основа найвидатніших наукових відкриттів, що в подальшому спираються і йдуть
строго логічним шляхом – не викликаються ні науковою, ні логічною
думкою, не пов’язані зі словом і з поняттям у своєму генезисі. У цьому
основному явищі в історії наукової думки ми входимо у сферу явищ,
ще наукою не охвачених, але ми не тільки не можемо не рахуватися з нею,
ми маємо посилити до неї нашу наукову увагу» [5, с. 146].
Треба зазначити, що згадана вище активізація процесу самоорганізації сучасного суспільства, зростання його організаційних форм стрімкого розвитку набули саме в період посилення глобалізаційних впливів
і розвитку відповідних систем соціальних інформаційних комунікацій.
На основі входження в усі сфери суспільної діяльності електронних
інформаційних технологій, розвитку їх мережевої організації всі складові
соціальної структури суспільства здобули можливість нового інфотворення
в інтересах власного розвитку, що є умовою розвитку всієї системи в цілому.
При цьому національний рівень пізнавальної діяльності та активізації
інфотворення на нинішньому етапі загальноцивілізаційної інформаційної
діяльності є особливо важливим. І справа не лише в тому, що негативний
аспект глобалізації проявляється насамперед у можливості загальної уніфікації, негативного сценарію для національного розвитку й тупикового
варіанта суспільного розвитку в стратегічній перспективі. Національний
рівень соціальної структури цивілізації на сьогодні є якраз тим рівнем,
на якому найбільш ефективно діють механізми глобальних інформаційних обмінів та обмінів внутрішньо національних – аж до відображення
ментальних особливостей інфотворення в первинних соціальних структурах суспільства. На цьому рівні інформаційних обмінів якраз найбільш
продуктивно, з точки зору перспектив суспільного розвитку, відбувається
взаємообмін, взаємозбагачення всіх складових розвитку загальноцивілізаційного інформаційного процесу.
Серед основних напрямів розвитку змістовного наповнення сучасної
інформатизації особливого значення набувають інформаційні процеси,
пов’язані з національною еволюцією. Це обумовлюється тим, що в загальноцивілізаційному масштабі «подібно генетичній різноманітності
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різноманітність національна – це захист популяції Homo sapiens від
випадкових мінливостей долі» [1, с. 240].
Розвиток національного рівня інфотворення, з огляду на стратегічну
перспективу, хоч і фрагментарно, але все ж у загальних рисах окреслену теорією дадаїзму, у наш час виступає як основна ланка в сучасному
інформаційному виробництві. Цей рівень інформаційної діяльності може
забезпечити збереження та ефективне використання в загальносуспільних
інтересах ментальних цінностей вітчизняної культури. Ці цінності
є також особливо важливим ресурсом для зближення інформаційних
процесів нашої цивілізації з інфосферою природи в перспективі, оскільки
саме ментальні властивості людини [6] є найближчими до характеристик
інших, позацивілізаційних форм інформаційних обмінів.
На національному рівні в інформаційній сфері може бути найбільш
повно в соціальній структурі суспільства реалізовано політику збереження, розвитку та ефективного використання суверенних інформаційних ресурсів [7]. Досвід останніх десятиріч переконує, що вони
не лише відображають історію національного розвитку, виражають
характерні особливості національної ідентичності, але стають надійним
орієнтиром, дороговказом у сучасному інфотворенні. При цьому в національному вимірі суверенні інформаційні ресурси, стаючи важливими
орієнтуючими елементами в структурі сучасних інформаційних продуктів, відіграють також нормативну роль, є критерієм достовірності нового
інфотворення. Адже достовірність суверенних ресурсів постійно підтверджується практикою національного розвитку.
З огляду на дедалі зростаючу активність світової глобалізації, на зростаюче значення в суспільному розвитку глобальних інформаційних ресурсів, глобальних інформаційних обмінів, саме можливості національного
рівня розвитку інформаційних процесів можуть ефективно забезпечувати
використання ресурсу глобального інформаційного простору в інтересах
національного розвитку, організацію взаємовигідного міжнародного інформаційного співробітництва та ефективної інформаційної безпеки.
Тому упорядкування інформаційної діяльності в національному вимірі,
ефективна координація її на державному рівні, формування національного
інформаційного комплексу [8] – усе це має стати необхідними кроками
розвитку інформаційної діяльності на національному рівні. Відповідний
комплекс має базуватися на суверенних інформаційних ресурсах – надбанні
нинішнього і всіх попередніх поколінь українського народу. Надбанні,
що є основою його існування й розвитку, забезпечення національнокультурної самобутності в глобалізованому світі, орієнтиром розвитку
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сучасного національного інфотворення [9]. Ці ресурси мають лежати
в основі практичної реалізації внутрішньої та зовнішньої національної
інформаційної політики, організації національної інформаційної безпеки.
Сучасна практика свідчить, що інформаційний комплекс в умовах
постіндустріального суспільства повинен мати мережу соціальних структур, що координують свою діяльність у національних інтересах, оснащену
засобами для виробництва, комплектування, оброблення та зберігання,
організації безпеки значущої для цієї системи інформації. Він має забезпечувати ефективне використання наявних у розпорядженні суспільства
інформаційних ресурсів, сприяти їх оновленню та розвитку, необхідного
для суспільного прогресу.
В умовах зростаючої активізації глобальних процесів у сучасному світі
саме загальнонаціональний соціальний інформаційний комплекс має
стати запорукою нейтралізації сучасних інформаційних загроз і використання позитивних факторів розвитку інформатизації [10, с. 25–26].
Ефективна робота цієї системи на загальнодержавному рівні може забезпечити як конструктивні інформаційні обміни України на міжнародній
арені, так і розвиток національної інформаційної бази, мобілізації вітчизняних ресурсів та можливостей, що є важливою передумовою прогресу
суспільства. Адже «якщо ми не продукуємо власного інформаційного чи
віртуального продукту, то ми ніколи не будемо переможцями» [11, с. 121].
Прогрес нашого суспільства на основі подальшого розвитку інформатизації, що забезпечує його інноваційні можливості, напряму залежить від
реалізації потенційних можливостей організації інформаційної діяльності
саме на національному рівні соціальної структури суспільства. У синтезі
основних потоків інфотворення на цьому рівні інформаційних обмінів
входить у загальносуспільну практику нове знання. Реагуючи на виклики
сучасності, це знання забезпечує суспільний прогрес і в протистоянні
цим викликам дедалі глибше входить в інформаційні потоки навколишнього середовища, в усвідомлення їхнього змісту, знаходить необхідні
компроміси та на їхній основі інтегрує себе в навколишній світ.
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Prospects of Global Information in the National Dimension
In the article the national level of development of information processes is considered as a unifying element of global, general civilizational and national interests in the
modern creation of information, hypothesis about the development of the process of
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informatization as a mechanism for convergence of general public processes of information exchange with information exchanges in nature is presented.
The progress of our society on the basis of further development of informatization, thus, directly depends on the realization of potential opportunities for organizing information activities at the national level of the social structure of society. In the
synthesis of the main streams of information at this level of information exchanges,
new knowledge is introduced into social practice. Responding to the challenges of the
present, this knowledge ensures social progress, and facing these challenges, penetrates
environment information flows, in the awareness of their content finds the necessary
compromises, on the basis of which it integrates itself into the world.
It should be noted that the process of self-organization of modern society, the growth
of its organizational forms have acquired the rapid development precisely in the period
of increasing globalization influences and development of relevant systems of social
information communications. On the basis of electronic information technologies
entering into all spheres of social activity and development of network organization,
all components of the social structure have gained the opportunity of new information
in the interests of their own development, which should be treated as a prerequisition
for the development of the system as a whole. At the same time, the national level of
cognitive activity and activation of information at the current stage of civilizational
information activity is especially important.
The development of informatization, which is the answer to the objective process
of complicating and diversifying of modern reality challenges in the process of human
evolution, is its natural reaction to the growing complexity of evolutionary problems.
Improving the social structure of the new information society, growing reflection of its
various social groups interests in its information activities, increasing requests for new
information – all these led to the expansion and diversification of the system of socially
significant sources of information resources, information databases, its storage, structuring and organization of its using.
Keywords: informatization, national measuring of development of informative processes, dadaism theory, national informative complex, national infobase, library sphere,
sovereign informative resources, mental features of information creation, prospect.
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АКТУАЛІЗАЦІЯ ПРОБЛЕМИ ЕВОЛЮЦІЇ СОЦІАЛЬНОКОМУНІКАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ БІБЛІОТЕК
Проведено аналіз напрямів еволюції бібліотечної діяльності як чинника сучасного соціально-комунікаційного процесу. Визначено арсенал інструментів і методів, що надає бібліотекам сучасний рівень розвитку інформаційних технологій.
Виокремлено пріоритетні напрями еволюції бібліотечної діяльності, що вже
до певної міри знайшли практичне втілення. Зокрема, створення на базі бібліотек соціокультурних осередків об’єднаних територіальних громад, розширене
представництво бібліотек у соціальних медіа, а також створення на базі існуючих фондів цифрової бібліотеки. Підкреслено, що значно підвищити значущість
бібліотеки як соціально-комунікаційного інституту здатне використання краудсорсингу. Доведено, що ефективне та комплексне використання новітніх методів
організації роботи сприятиме залученню бібліотеки в державну систему стратегічних комунікацій.
Ключові слова: бібліотечна діяльність, соціальна комунікація, краудсорсинг,
ідентичність, соціальні медіа.

Корінні зміни, що відбуваються в інформаційній сфері, провокують
жваву дискусію щодо ролі, функцій та подальшого розвитку сучасної
бібліотеки. Історичний досвід свідчить, що ці дискусії не є виключною
ознакою ХХІ ст. Як і більшість соціальних інститутів, бібліотеки
протягом свого існування неодноразово стикалися з проблемою пристосування до змін, що відбувалися в суспільстві, державі й технологіях.
Отже, цілком логічним є збереження актуальності проблеми визначення
соціальної ролі бібліотек і функціонального наповнення бібліотечної
діяльності в умовах глобальної інформатизації та комп’ютеризації. Перед
бібліотеками постають проблеми опанування нових технологій, підготовки відповідних кадрів і структурно-організаційних змін. Зазначений
складний комплекс проблем потребує всебічного теоретичного осмислення. Тому останнім часом фахівці активно працюють над виробленням
модерних концепцій бібліотечної діяльності.
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Зокрема, бібліотеки в ракурсі соціальних комунікацій вивчає Л. Туєва.
Автор доводить, що бібліотека є комунікаційним суб’єктом, що здійснює
комунікаційну діяльність у формах діалогу, управління та наслідування [1].
Роль бібліотек у підвищенні соціальної значущості інформаційних обмінів
у соціальних медіа на досвіді аналітичних підрозділів Національної
бібліотеки України ім. В. І. Вернадського досліджує Л. Чуприна [2].
Окремі аспекти теорії впливу технології засобів масової комунікації на соціально-політичні процеси вивчає С. Закірова. Автор зазначає, що відповідно до сучасних комунікаційних теорій технологія засобів масової
комунікації впливає на конкуренцію медіа між собою та сприяє виникненню монополії на знання [3].
Роль бібліотек як універсальних соціально-комунікаційних, соціокультурних центрів в умовах кардинальних реформ, зокрема таких як децентралізація влади, висвітлює В. Пальчук [4]. Дослідниця узагальнює досвід
розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності, пов’язаної із створенням
і функціонуванням у бібліотеках інформаційно-комунікаційних майданчиків громад.
Окремі аспекти проблеми бібліотечного представництва в соціальних
медіа, що забезпечують підвищення якості та ефективності інформаційних обмінів і комунікації в суспільстві, досліджує В. Стунгар [5].
Разом з тим треба зауважити, що, незважаючи на послідовну зацікавленість з боку науковців, вивчення проблеми бібліотеки в системі соціальних комунікацій продовжує залишатися одним з найбільш перспективних напрямів наукового пошуку в інформаційній сфері. З огляду
на наявні істотні зрушення в системі накопичення, збереження та поширення інформації подальшого теоретичного осмислення потребує
питання напрямів еволюції бібліотечної діяльності як чинника сучасного
соціокомунікаційного процесу. Необхідно визначити арсенал інструментів і методів, що надає бібліотекам сучасний рівень розвитку інформаційних технологій.
Новітні підходи до проблеми еволюції місця та ролі бібліотек потребують перегляду не лише змісту бібліотечної діяльності, а й фундаментальних засад явища. Зокрема, останнім часом набуває дедалі більшого
поширення думка, що бібліотеки треба розглядати не у звичних координатах соціального інституту, а розширити й конкретизувати їхню функціональну та змістовну складову до явища соціально-комунікаційного інституту, оскільки рушійною силою її функціонування й розвитку є соціальні
комунікації [6]. Причому в сучасних умовах комунікація проявляється
і як атрибут різних видів бібліотечно-інформаційної діяльності та набуває
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дедалі більшої ваги як самостійний різновид роботи бібліотечних працівників.
Бібліотеки як соціально-комунікаційний інститут не можуть перебувати
осторонь від тих процесів, що відбуваються в суспільстві. Тому відповідно відчувають на собі всі зміни, що їх несе із собою інформаційна
епоха. Більше того, унаслідок специфіки своєї діяльності бібліотеки
опинилися на вістрі революційних змін, що відбуваються в інформаційній
сфері. На тлі глобальної інформатизації не лише на побутовому, а й на
рівні окремих фахівців набуває поширення думка про втрату перспектив
подальшого функціонування та навіть доцільності збереження бібліотеки
як самостійної форми забезпечення певних потреб соціуму.
Розвиток інформаційних технологій, розбудова розгалуженої мережі
високошвидкісного Інтернету, створення величезних універсальних баз
даних, глобальних пошукових систем, електронних бібліотек ведуть
до того, що читачі отримують можливість задовольнити свої потреби
в інформації і спеціальних знаннях не відходячи від свого домашнього
комп’ютера або навіть у смартфоні. Відповідно, соціально активні люди
вже не бачать сенсу втрачати час на відвідування традиційних публічних
або наукових бібліотек. З огляду на зазначене, вихід із ситуації, що складається, ряд бібліотекознавців знаходить у невідворотній адаптації бібліотечної діяльності до нових реалій соціуму. В основі багатьох заходів,
які проводять у зарубіжних і вітчизняних бібліотеках, лежить актуалізований спосіб «приманки» людей до бібліотеки, що ґрунтується на обліку
різноманіття їхніх потреб у розв’язанні проблем життєдіяльності. Таким
чином, бібліотека ініціює нові зв’язки із соціумом, часто використовуючи
навіть абсолютно невластиві їй раніше методи та форми [6].
Один з таких напрямів дослідники вбачають у розвитку бібліотечноінформаційної діяльності в контексті впровадження в Україні реформи
децентралізації. У бібліотеках пропонується створювати соціокультурні
осередки громад. Причому треба зазначити, що нові соціокомунікаційні
функції бібліотек уже почали впроваджуватися в життя. Так, В. Пальчук
наводить приклад бібліотеки Михайло-Коцюбинської ОТГ, що запровадила нові форми роботи через налагодження постійного діалогу під
час організації культурно-мистецьких заходів, підтримки талановитих
жителів, популяризації їхнього творчого доробку, проведення різноманітних майстер-класів, краєзнавчих турів тощо.
Такий підхід до розвитку бібліотечно-інформаційної діяльності дає
змогу формувати інформаційно-культурний потенціал громади, зокрема, шляхом долучення її членів до творчості місцевих талановитих
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культурно-мистецьких діячів [4, с. 100]. Однак подальший розвиток зазначеного напряму соціокомунікаційної діяльності бібліотек і розширення
вже набутого досвіду потребує комплексного вирішення із залученням
фахівців Міністерства освіти та науки й спеціальних освітніх закладів. Успішне функціонування бібліотеки як соціокультурного осередка
громади потребує від бібліотекаря нових здібностей і професійних
навичок. Відповідно, виникає потреба в перегляді існуючих навчальних
програм та організації перепідготовки фахівців, які отримають необхідні
компетенції.
У зазначеному напрямі мають можливість розвиватися не лише бібліотеки об’єднаних територіальних громад (де вони внаслідок багаторічного
занепаду соціальної інфраструктури сіл і невеликих міст залишаються
чи не єдиним діючим закладом) – бібліотеки у великих містах також мають
можливість більш активно включатися в процеси соціальної комунікації
та ставати постійно діючими майданчиками проведення різноманітних
суспільних заходів.
Перспективним напрямом роботи сучасної бібліотеки може стати
співпраця з міжнародними організаціями, що опікуються проблемами
розвитку громадянського суспільства, розбудови правової держави,
проблемами захисту оточуючого середовища, прав людини тощо. Зокрема,
Л. Чуприна зазначає, що побудова зворотного зв’язку, врахування думок
і реакцій цільової аудиторії на меседжі й конкретні події дає змогу
вчасно діагностувати наростаючі проблеми, коригувати власні інформаційні акції. І тут бібліотека може відіграти свою роль точки доступу
до суспільно важливої інформації. Аналітичні підрозділи НБУВ мають
подібний досвід роботи в межах міжнародного проекту за підтримки
USAID «Програма сприяння парламенту України» [7, с. 193].
Отже, результатом ефективного використання потенціалу наукових
і науково-аналітичних підрозділів, книжкового фонду та електронних
баз даних бібліотеки можуть бути підготовка аналітичних матеріалів,
проведення досліджень, оприлюднення й обговорення підсумків роботи
із залученням широкого кола користувачів, що в підсумку істотно підвищить суспільний резонанс діяльності різноманітних неурядових організацій і сприятиме розширенню соціально-комунікаційної діяльності
бібліотек. Причому вітчизняні бібліотеки вже мають позитивний досвід
такої співпраці.
У свою чергу, формування зазначеного кола користувачів має забезпечити ще один перспективний напрям розвитку бібліотечної діяльності –
розширене використання соціальних медіа та активне представництво
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в них бібліотек. Зокрема, дослідниця проблем розвитку соціальних комунікацій В. Струнгар пропонує інформаційно-комунікаційну модель бібліотечного представництва в соціальних медіа, яка передбачає не тільки
інформування, звичне для статичних веб-сайтів, а й безперервну комунікацію з користувачами. Вона пропонує акцентувати увагу на комунікації,
зважаючи на інтерактивність як конститутивну ознаку соціальних медіа.
Запропонована модель дає можливість простежити взаємозв’язки між
її елементами, з’ясувати вплив розвитку (або його відсутності) якогось
одного з них на решту і визначити напрями підвищення ефективності
використання бібліотекою соціальних медіа [5, с. 251].
Зазначене просування бібліотеки у світову мережу логічним чином
пов’язується з процесами створення цифрового інформаційно-бібліотечного простору, що являє собою ще один перспективний напрям еволюції
бібліотечної діяльності. Зокрема, уже успішно функціонує проект Бібліотеки Конгресу США World Digital Library, спрямований на надання через
мережу Інтернет важливих першоджерел культур усього світу, включаючи
рукописи, карти, рідкісні книги, музичні партитури, музику, фільми,
гравюри, фотографії, архітектурні креслення та інші матеріали (WDL).
Проект The European Library є своєрідним консорціумом національних
бібліотек Європи, у якому беруть участь 48 бібліотечних установ (TEL).
Ця система передбачає централізоване зберігання метаданих і децентралізоване зберігання цифрових об’єктів. Використання веб-сервісів
в обслуговуванні читачів передбачає можливості самостійної електронної
реєстрації, оформлення запиту і видачі запитуваної інформації, обслуговування у вигляді відеоконференції. Чат-консультації та месенджери є новою
формою віртуального обслуговування віддаленого користувача в режимі
онлайн [8, с. 169].
Отже, відповідним чином технічно озброєні бібліотеки входять
в інформаційний простір і соціальні медіа як потужні модератори, які
формуватимуть певні напрями комунікації та створюватимуть навколо
них значні групи зацікавлених користувачів. Завдяки пристосуванню
й перенесенню в Інтернет досвіду роботи із систематизації та оброблення
інформації бібліотеки надаватимуть користувачам необхідні їм послуги
вже в оновленому форматі, що більше відповідатиме вимогам часу.
Наступний напрям новітніх форм організації бібліотечної діяльності за характеристиками інтерактивності перегукується з попереднім.
Він заснований на використанні ідеї краудсорсингу – залучення до виконання певних завдань користувачів на волонтерських засадах. Лідером
щодо використання методів краудсорсингу є Національна бібліотека
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Австралії, що започаткувала декілька проектів із залучення добровольців
до процесів збереження культурної спадщини. Перший досвід успішного використання ідей краудсорсингу Національна бібліотека Австралії
отримала під час реалізації проекту Picture Australia, який стартував
у 2000 р. Його реалізація забезпечила збір цифрових зображень, що відбивають історію та сучасність країни. Учасниками проекту за перші три
роки стали майже 3 тис. волонтерів та понад 50 закладів збереження
культурної спадщини як самої Австралії, так і інших країн [9, с. 5].
Безперечно позитивною ознакою краудсорсинг-проектів для сучасних
українських бібліотек є можливість виконання великих за масштабами
проектів з одночасною можливістю мінімізувати витрати. Наприклад,
завдання з оцифрування історичних документів Національною бібліотекою Фінляндії реалізується в межах волонтерської програми DigitalKoot,
яку розпочато в березні 2011 р. Упродовж місяця після запуску програми
25 тис. добровольців з Фінляндії, США, Швеції та Великої Британії
здійснили понад 2 млн індивідуальних завдань – 1 тис. 700 год роботи [9,
с. 5]. Крім того, бібліотеки не тільки виконуватимуть важливе завдання,
а й залучатимуть користувачів до спільної, суспільно значущої роботи,
цим самим сприятимуть становленню громадянського суспільства,
що спирається на соціально відповідальну людину.
Зазначені особливості застосування краудсорсингу мають надзвичайну актуальність для сучасної України. Як зауважує С. Закірова, зміни
в методиці комунікації та засобах медіа приводять до трансформації
форм спілкування і взаємодії соціальних організацій та окремих людей.
Спираючись на аналіз комунікативної теорії Г. Інніса, дослідниця зазначає, що сучасні держави й політичні організації намагаються певним
чином поєднувати дію різних типів і видів засобів масової комунікації та просувати власні ідеї за межі своїх територіальних утворень
чи соціальних спільнот. За допомогою сучасних медіа відбуваються вже
не територіальні захоплення, а встановлення контролю за інформаційним
і віртуальним простором поза межами держав. Боротьба за монополію
на інформацію та конкуренція засобів масової комунікації в сучасних умовах набувають уже не державного, а глобального характеру [3,
с. 445].
На нашу думку, одним з найбільш ефективних шляхів протидії
зазначеним негативним тенденціям у розвитку сучасних форм міждержавної конкуренції є винайдення і впровадження нових форм організації суспільної комунікації. Своє місце в цих процесах цілком вірогідно
може зайняти і відповідним чином трансформована бібліотека. Зокрема,
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у рамках реалізації поетапних кроків реформи з децентралізації влади
впровадження бібліотечно-комунікаційних проектів може стати об’єднавчим чинником для громад через формування спільної ідентичності
ОТГ – репрезентацію надбань кожного з учасників, представників
кожного населеного пункту, що увійшли до складу громади, залучення
їх до спільної культурної діяльності, популяризацію культурної спадщини
тощо [4, с. 99]. Саме шляхом від приватного до загального, від ідентичності ОТГ до національної ідентичності цілої країни має торувати дорогу
самодостатня й суверенна державність.
Події останніх років показують, що характерною рисою сучасного
світу стає чергова актуалізація геополітичного протистояння. Відмітною
рисою нової стадії міждержавних відносин, що розвиваються на тлі
формування й стрімкого розгортання глобального інформаційного
простору, є культурно-ідеологічна експансія. Досягнутий на сьогодні
рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій дає можливість якісно змінювати традиційні політичні інститути, на кшталт систем
електронного голосування, електронного уряду тощо. Разом з тим
змінюються форми, способи й методи політичного впливу на соціальнополітичний простір як у середині держав, так і на міжнародній арені, що,
у свою чергу, істотно коригує політичні відносини як такі [10, с. 10].
За таких умов поняття суверенітету, збереження традиційних цінностей, захист культурного та соціально-політичного простору держави
набувають нового змісту й потребують комплексного, стратегічного
підходу, який передбачатиме протидію деідеологізації та маргіналізації
свідомості унаслідок трансформації раціональної свідомості суспільства
в ірраціональну. Сучасну бібліотеку, озброєну зазначеним нами вище
набором новітніх методів та інструментів, треба розглядати як складову
державної системи стратегічних комунікацій, скоординованої й активної
співпраці державних інституцій і громадянського суспільства щодо дій
в інформаційному просторі.
Отже, на основі проведеного аналізу можна стверджувати, що бібліотека як соціально-комунікаційний інститут має значний потенціал.
Враховуючи складність проблеми, ми не ставили собі за мету в межах
однієї праці охопити весь спектр існуючих можливостей. Серед пріоритетних напрямів розвитку виокремлено ті, що вже до певної міри знайшли
практичне втілення. Зокрема, створення на базі бібліотек соціокультурних осередків об’єднаних територіальних громад, що сприятимуть
ефективній комунікації мешканців і формуванню ідентичності ОТГ.
Важливим напрямом роботи бібліотеки вже на загальнонаціональному
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та навіть міжнародному рівні є розширене представництво бібліотек
у соціальних медіа, а також створення на базі існуючих фондів цифрової
бібліотеки, що забезпечить користувачів якісним і швидким онлайнобслуговуванням. Значно підвищити значущість бібліотеки як соціальнокомунікаційного інституту здатне використання краудсорсингу, що дасть
змогу залучити людей до суспільно корисної праці та сприятиме таким
чином формуванню підвалин громадянського суспільства. У підсумку
ефективне використання зазначеного комплексу новітніх методів організації праці сприятиме залученню бібліотеки в державну систему стратегічних комунікацій. Враховуючи проаналізовані зміни в бібліотечній
діяльності, пріоритетним напрямом подальших досліджень є вивчення
професіограми сучасного бібліотечного працівника.
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Actualization of the Problem of Evolution of the Social and Communicative
Function of Libraries
The paper presents analysis of the priority directions of the evolution of library
activity as a factor in the modern socio-communicative process. An arsenal of tools
and methods that provides libraries with a modern level of information technologies
has been defined. It is noted that libraries should not be considered only in the usual
coordinates of a social institution, but also it makes sense to expand and concretize
their functional and substantive component to the phenomenon of social-communicative institution. It is emphasized that the library as a socio-communicative institution
has significant potential. Priority directions of library activity evolution, which, to a
certain extent, have already found practical implementation are highlighted. In particular, one of these directions is creation of socio-cultural centers of the united territorial
communities on the basis of local libraries, in this way contributing to the effective
communication of residents and the formation of united territorial community identity.
At the national and even international level an important area of library work is to
expand representation of libraries in social media, as well as to create digital library
on the basis of existing funds and to provide users with high-quality and fast online
service. It was emphasized that the use of crowdsourcing could help to increase significantly the importance of the library as a social-communicative institution. It is noted
that the spread of crowdsourcing projects will attract people to socially useful work and
will contribute to the formation of civil society foundations. It is proved that the effective and integrated using of the latest methods of organizing work will contribute to the
inclusion of libraries in the state system of strategic communications.
Keywords: library activities, social communication, crowdsourcing, identity, social
media.
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РОЗВИТОК СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ У КОНТЕКСТІ
ЗАДОВОЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПОТРЕБ ОСОБИ
Розвиток нових інформаційних і комунікаційних технологій у наш час забезпечив доступ до інформаційних ресурсів усіх категорій громадян України, розкрив
нові можливості та став стимулом для зростання соціальної активності членів
суспільства, розвитку всіх сфер суспільного життя, його соціокомунікаційних
властивостей і структур. У праці досліджується, як цей процес сприяє розкриттю
творчих можливостей людей, забезпечує зростаючу життєздатність безпосередньо соціальних структур, проте потребує реагування сучасного суспільства
на весь комплекс викликів, що ставить перед ним сьогодення.
Ключові слова: бібліотечні установи, соціальні комунікації, суспільство, глобальний інформаційний простір, інформаційні бази.

Електронні інформаційні технології, ставши найпродуктивнішим
з усіх відомих до цього часу інструментом введення в суспільну практику
необхідних інформаційних ресурсів, активізували, прискорили темпи
процесу виробництва матеріальних і духовних благ, сприяли піднесенню до вимог сьогодення еволюції безпосередньо людини, розкриттю
її можливостей та здібностей, обумовили творення нових соціальних
спільностей. Водночас розвиток інформаційних ресурсів на всіх рівнях
їх функціонування, створення обсягів інформації, з якими раніше ніколи
не стикалася людська цивілізація, глобальна інформатизація та інтернеттехнології обумовили не лише новий якісний рівень розвитку суспільства,
а й породили численні проблеми зростання, розв’язання яких потребують
реалії нового інформаційного суспільства. Ці реалії базуються на необхідності реалізації основоположних принципів сучасного суспільства:
підвищення продуктивності праці в інформаційній сфері, удосконалення
ефективності використання інформаційних ресурсів.
Розробленням питань з цієї проблематики займаються такі вітчизняні
науковці, як О. Онищенко, Л. Дубровіна, В. Горовий та ін. Проте сучасний
стрімкий розвиток інформаційного суспільства постійно дає новий
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матеріал для науково-практичних узагальнень. Уперше у своїй історії
наша цивілізація зіткнулася з проблемою наявності великих і дедалі
більш зростаючих обсягів створюваних інформаційних ресурсів, що все
більш складно піддаються виміру та ідентифікації. Розвиток глобалізаційних процесів на основі впровадження електронних інформаційних
технологій забезпечив формування гігантських обсягів інформації, які
використовуються в інтересах суспільного розвитку. Вони вже набули
того рівня впливу, який дає змогу на базі сучасного знання, сучасного
досвіду людства уникнути глухих кутів, безперспективних напрямів
просування на шляху науково-технічного розвитку й соціальних експериментів, що можуть призвести до самознищення або ж соціального
виродження. Ця база створює можливості для «творчого вибору закономірних способів змін» у всіх сферах життя, у тому числі й у виробничій
сфері, «у прогностичному передбаченні напрямів розвитку», у дедалі
більш глибокому проникненні у навколишню дійсність [1, с. 58–89].
При цьому, на переконання ряду українських дослідників, «зростання єдності, цілісності людства, утвердження колективності як його
органічної властивості є однією з основних тенденцій загальноцивілізаційного процесу» [2, с. 8]. Технічні можливості доступу до глобальних
інформаційних ресурсів створили унікальну соціально-психологічну
ситуацію для людини, пов’язану з можливістю реального усвідомлення
її як активної, діючої складової людської цивілізації; їй на практиці без
раніше необхідних посередників дали змогу відчути себе індивідуальною
складовою в безмежному світі інформації.
Уже сьогодні загальноцивілізаційна база, у принципі, дає змогу глобальної інтеграції людських ресурсів.
Характерною особливістю сучасного впливу глобальних інформаційних ресурсів на політичну сферу життя суспільства є створення
наднаціональних, наддержавних структур, спрямованих на координацію
політичних процесів глобального рівня, розв’язання найскладніших
міждержавних регіональних проблем світового значення на основі
позитивного загальносуспільного досвіду, здобутків сучасної наукової
думки. Вони також створюють нові можливості долучення до найвищих
здобутків людського духу, духовно-ціннісних орієнтирів загальнолюдського масштабу дедалі більших мас населення Землі, залучення
все більшої кількості осіб у процес розвитку високої моралі, духовноціннісних орієнтирів різних рівнів побутування, загальнокультурного
розвитку, створення більш дієвих умов для зростання інтелектуальної
спільності людства, інтелектуалізації всієї людської діяльності [2, с. 8–10].
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При цьому безпосередньо гігантський обсяг інформаційних масивів
сучасності містить у собі нерозв’язані ще проблеми для всієї системи
користувачів – і на рівні держави та нації, і на рівні окремих соціальних
структур у їхньому складі, а також на рівні окремих членів суспільства.
Насамперед при цьому треба зазначити слабку якість структуризації
наявних інформаційних масивів, а отже, і серйозні недоліки в управлінні
інформацією, що негативно впливає на якість використання інформаційних ресурсів. «Стрімке зростання обсягів продукованої людством
інформації при відсутності загальновизнаної концепції розвитку цього
процесу, узгодженого уявлення про методи та форми структурування
наявних ресурсів, багатомовність в Інтернеті, а також при застосуванні
інших, відмінних від електронного, видів пошуку створює дедалі більш
складні пошукові проблеми при наповненні вітчизняних інформаційних
баз» [3, с. 245].
Цей недолік насамперед пояснюється використанням різноманітних
форм фіксації інформації та слабким рівнем узгодження технологій
використання друкованої інформації й інформації на електронних
носіях. У бібліотечних установах, за наявності гібридних ресурсів 1,
таке узгодження здійснюється на рівні каталогів та роботи довідковобібліографічних підрозділів зі створення тематичних списків літератури
на спеціальні замовлення [3, с. 221]. Однак такого роду інформація,
до того ж нерідко неякісно анотована видавцями, не дає достатнього
уявлення про наявний зміст інформаційних ресурсів [4, с. 64], потребує
додаткового ознайомлення потенційного користувача з конкретними
виданнями для прийняття рішення стосовно їх практичного використання [5]. І якщо донедавна традиційні бібліотечні технології обслуговування передбачали роботу читача з книгою в читальних залах, а також
ознайомлення з електронними ресурсами в бібліотеці, то прискорення
темпів суспільного життя потребує розвитку технологій використання
інформації на паперових носіях та електронних ресурсів для продуктивного використання у єдиному форматі.
О. Онищенко зазначає: «Сучасній бібліотеці не слід концентруватися
на одному виді інформації – друкованій, книжковій, оскільки установа
Негативна та дещо зверхня характеристика цього терміна зі сторони відомого
дослідника в бібліотекознавчій сфері Я. Шрайберга, скоріше за все, свідчить про
певну відірваність деяких теоретичних умовисновків від практики функціонування
основної маси сучасних бібліотек (Шрайберг Я. Л. Современные тенденции
развития библиотечно-информационных технологий. Науч. и техн. б-ки. 2002.
№ 1).
1
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перетвориться на музей. Сьогодні всі книгозбірні мають справу з різноманітними ресурсами – рукописними, друкованими на папері, на електронних носіях. У найближчій перспективі ці установи мають стати
досвідченим “посередникомˮ між майже безмежним потоком інформації
і користувачем. Нині особлива роль відводиться інформації про інформацію, і завдання бібліотекаря в цій революції невпинно зростає» [6].
Треба зазначити, що оперування системою сучасних інформаційних
ресурсів пов’язане з рядом інших проблем. Одна з них пов’язана саме
з відсутністю в сучасному суспільстві практики продуктивної роботи
з величезними обсягами інформації. Стрімке збільшення виробництва
нової інформації у світі – у зв’язку з розвитком процесів глобальної інформатизації – загострює проблему якісного оброблення зростаючих її масивів.
Ускладнення відбору необхідної інформації з глобальних ресурсів
обумовлюється також розвитком ринкових відносин в інформаційній
сфері та зростаючого сегмента інформаційних продуктів і послуг,
що реалізуються як товарна продукція зі зростаючою вартістю.
У загальних обсягах продукованих ресурсів при їх постійному
зростанні дедалі складніше знайти якісну вузькоспеціальну інформацію.
«Неупорядкованість, стихійність й екстенсивність розвитку мережі
Інтернет спонукає кожного дослідника самостійно обстежувати інформаційне середовище або користуватися послугами інформаційних компаній, інфопосередників. Адже Інтернет – це нерозбірливе сховище інформації, значна частина якої є неточною, здубльованою або рекламною…
Коли постає питання щодо доступу до високоякісної та достовірної,
рецензованої, наукової інформації, багато користувачів потрапляють
у складні ситуації» [4, с. 257]. При цьому йдеться саме про інформацію
якісну. Однак на сучасному етапі розвитку продукування інформаційних
ресурсів глобальний інформаційний простір переповнений низькопробною, неякісною інформацією, що дуже ускладнює пошуки якісних
ресурсів. Значні обсяги неякісної інформації обумовлені:
– непрофесійністю (або ж недостатньою професійністю) виробників
нової інформації, що прийшли в цю сферу виробництва на непрофесійному рівні в контексті розвитку інформатизації, забезпечення широкого
доступу як до використання, так і продукування нової інформації;
– недотриманням (ігноруванням з тих чи інших причин) міжнародних
стандартів на інформаційне виробництво;
– наявністю в інформаційному просторі шкідливої та ворожої українському суспільству інформації, введенням у нього дезінформації
та інформації, пов’язаної з кібертероризмом.
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Треба також мати на увазі, що глобальні інформаційні ресурси поділяються на оперативні й резервні. Останні використовуються не постійно,
а час від часу. Відповідно, і рівень доступу до них може бути ускладненим.
У сучасній практиці резервні інформаційні ресурси найчастіше можуть
бути на паперових або ж інших неелектронних носіях, що ускладнює
доступ до них. Водночас значення резервної інформації в певних критичних
обставинах для суспільства може набувати значної актуальності.
Як уже зазначалося вище, глобальні інформаційні ресурси сьогодні
характеризуються широкою різноманітністю, зокрема за способом фіксації. У цьому випадку важливим є те, що кожний зі способів фіксації – і на
електронних носіях, і на папері, на кіноплівці чи в магнітозаписі тощо –
має свою технологію творення та використання ресурсу. Приведення цих
технологій до спільного електронного знаменника хоча і відбувається,
однак потребує значних витрат коштів та часу, отже, поки що не може
задовольняти суспільних запитів.
Окремо необхідно зупинитися на розвитку пошукових систем, інших
механізмів навігації, характерних насамперед для електронних інформаційних ресурсів. Вони стали виходом у розв’язанні проблем тематичного
пошуку інформації, у вимірі її кількісних характеристик, відслідковуванні деяких інших її параметрів. І на початковому етапі інформатизації, до кінця минулого століття та на початку нинішнього, ці рішення
задовольняли потреби, що виникали.
Однак з виходом на передній план проблеми оперативного, ефективного
використання нової інформації в інтересах розвитку сучасного суспільства,
нейтралізації проблем, що виникають перед ним, при зростаючій необхідності прискорення втілення нової інформаційної енергії в суспільну діяльність знайдені технологічні рішення у сфері оброблення інформаційних
масивів уже є недостатніми. Ідеться про необхідність удосконалення
змістовного аналізу наявних ресурсів, аналіз якості підготовки інформаційних продуктів, вивчення можливостей розвитку їх і планування на базі
використання цих можливостей майбутньої суспільної діяльності.
Сучасні пошукові системи, на жаль, не в змозі здійснювати ефективний
пошук інформації в міждисциплінарній сфері її розвитку, якщо є потреба
аналізу змісту нетотожної термінології, проведення аналогій у процесах
подібних, але відображених термінологічно по-різному. Водночас напрями
міждисциплінарних досліджень на сьогодні є дуже продуктивними при
розв’язанні сучасних суспільних проблем у різних сферах діяльності.
Подібні проблеми виникають також під час намагання використати
в інтересах власного суспільного розвитку культурного надбання інших
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націй і народів, залучення до використання в інтересах власного розвитку
інформаційних ресурсів, створених в умовах іншої культурної традиції,
відмінної морфологічної побудови мовних конструкцій. Як справедливо
зауважують сучасні дослідники, важливий і до кінця неусвідомлений
на сьогодні в загальноцивілізаційному вимірі інтерес до розвитку національних мов, крім культурологічних, загальнодемократичних, гуманістичних, політичних мотивів, набуде й певного прагматичного значення.
Він пов’язаний із зростаючим значенням творчої праці, що, як показує
суспільна практика, завжди є найефективнішою в національному культурному середовищі з використанням виражальних засобів рідної мови.
Сучасні пошукові системи не можуть враховувати також і необхідного
рівня узагальнення інформаційних ресурсів, розподілу ресурсів за масштабами використання для конкретних цілей.
Проблемним питанням при відборі із системи глобальних ресурсів
є також розрізнення у її загальних обсягах потрібної інформації та шкідливої, неправдивої, особливо тієї, що є спеціально замаскованою під
інформацію корисну й інноваційну. Така обставина є істотною з огляду
на поширення сьогодні інформаційних війн і кібертероризму. Однак вона
має істотне значення також і в процесі розвитку інформаційних обмінів
на ринкових засадах.
Ця обставина є особливо важливою з огляду на те, що слабкість основних
суб’єктів українського інформаційного ринку (особливо при розгляді його
як українського сегмента міжнародного ринку інформації) приводить
до активного входження в цей ринок зарубіжних учасників з набагато
сильнішою матеріально-технічною базою, технологічними й фінансовими
можливостями, ідеологією впливу на суспільні процеси в Україні, заснованою на власних інтересах. Значення ідеологічної складової зарубіжного
впливу не лише на внутрішню структуру українського ринку, а й на
механізми розвитку нашого суспільства в цілому, створення в ньому
комфортних умов для просування всіх видів власних товарів і забезпечення вигідних умов придбання українських продуктів у нинішніх
умовах зростає. При цьому національні інтереси диктують необхідність
дотримання власних інтересів в інформаційних обмінах. Отже, з усіх
багатоаспектних дискусій у середовищі дослідників, що стосується сфери
інформаційних впливів, можна на сьогодні зробити один висновок: вплив
глобальних процесів на будь-яку інформаційну базу є позитивним лише
доти, доки сприяє творенню нової інформації в традиціях певної людської
спільності, інформації, що відображає навколишню дійсність і сприяє
її освоєнню в інтересах цієї спільності [1, с. 203].
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Таким чином, і становлення українського ринку інформаційних
послуг, і всі інші механізми інформаційних обмінів, що практикуються
нині, мають розвиватися з урахуванням необхідних заходів, що забезпечують інформаційну безпеку нашого суспільства. Вони мають нейтралізувати можливі загрози існуванню та розвитку України, забезпечувати
захист економічного й політичного суверенітету, власної соціокультурної
ідентичності. При цьому зовнішня інформація асимілюється, перетворюється у внутрішню, у результаті чого розширюється внутрішня різноманітність системи, що, у свою чергу, робить її придатною сприймати
ще більшу зовнішню різноманітність [7, с. 117].
У межах розвитку демократичного процесу також є важливим дотримання балансу між відкритістю інформації та суспільно необхідними
обмеженнями на її поширення. У системі цих загроз на сьогодні найбільш
істотними є ті, що відповідають меті підпорядкування інтересів націй
і держав інтересам транснаціональних компаній, міжнародним терористичним угрупованням та іншим проблемно-орієнтованим наддержавним
об’єднанням з глобальними амбіціями.
Іншою помітною вже сьогодні складовою частиною цих загроз
є загроза національно-культурної уніфікації, за допомогою якої нейтралізується національна, професійна чи інша своєрідність розвитку, самоідентифікації. Така нейтралізація сприяє ліквідації можливого опору
досягненню певних тактичних цілей провідних зарубіжних глобалізаторів і завдає шкоди загальносуспільному розвитку в цілому. За твердженням дослідників, «народження нового світового порядку базується
не стільки на економічних трансформаціях, скільки на радикальних
зсувах у духовній сфері. Ці зсуви базуються на комплексі проблем,
нерідко досить далеких від безпосередньо інформаційних процесів, однак
вони обов’язково відображаються в цих процесах і в цілому при некритичному сприйнятті можуть створювати небезпеку для українського
національного розвитку» [8, с. 256].
Відповідно до системи традиційних об’єктів враження, з точки зору
нації чи держави, найбільш вразливими складовими інформаційної
безпеки є: національна, економічна, політична, інформаційна, технічна,
фізична, соціальна, військова, екологічна, ресурсна, продовольча, енергетична, фінансово-грошова, цінова, демографічна, пожежна, медична,
психологічна, психічна, кримінальна [9, с. 10–11].
Як бачимо, комплексний вплив продукованих у світі інформаційних
ресурсів на вітчизняну інформаційну основу розвитку суспільства
обумовлює необхідність комплексної відповідної реакції. Таким чином,
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у сфері організації сучасної вітчизняної реакції на розвиток глобального
інформаційного простору формується відповідна ієрархія завдань.
При цьому на рівні загальнодержавному національні інформаційні
інтереси мають узгоджуватися з тими, що відповідають інтересам міжнародного розвитку, і враховувати підпорядковані інтереси системи власних
соціальних структур.
Розвиток інформатизації в Україні та посилення глобального інформаційного тиску на національні інформаційні ресурси, конкретизація
загроз, пов’язаних із застосуванням електронних інформаційних технологій, необхідність урешті-решт удосконалення процесів, необхідних
для підвищення ефективності використання інформаційних ресурсів
як основи інноваційного розвитку, сьогодні обумовлюють необхідність
якісного вдосконалення інформаційної насиченості вітчизняного інформаційного простору, налагодження ефективних механізмів поповнення
національного інформаційного ресурсу.
Сучасні інформаційні інтереси України з огляду на посилення
глобальних впливів дедалі більшою мірою пов’язуються з організацією
збереження в національних інтересах продуктів і технологій конкретної
економічної значущості, із захистом нової суспільно значущої інформації наукового рівня організації як інформації найвищого рівня якості,
що акумулює в собі інтелектуальне освоєння нових фактів та процесів
громадського життя, необхідних для суспільного розвитку, з розв’язанням
усієї системи проблем, пов’язаних з організацією інформаційної безпеки
України [10]. І якщо на рівні законотворчому, нормотворчому формується, хоча й не з належною оперативністю, правова база для вироблення
відповідної політики, то в системі інформаційних структур українського
суспільства належна координація все ще відсутня.
Таким чином, доходимо висновку про необхідність, по-перше, в умовах зростаючих глобальних впливів формування широкої загальнодержавної системи інформаційних структур, що задовольняли б
запити суспільства на актуальну для розвитку інформацію, сприяли б
її ефективному використанню в країні та системі міжнародних обмінів,
задовольняли б необхідні потреби в організації сучасної інформаційної
безпеки; по-друге, про необхідність налагодження централізованого
контролю і вироблення чіткої загальнонаціональної політики стосовно
організації суспільно корисної інформаційної діяльності в Україні.
Задоволення цих потреб суспільства здійснюється трьома основними
способами:
– виробництвом нової інформації, що відповідає напрямам суспільного
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розвитку, введенням її в суспільний обіг через систему національних
інформаційних комунікацій, представленням через систему міжнародних
комунікацій на міжнародні інформаційні ринки, а також спрямуванням
на комплектацію вітчизняних інформаційних баз, у тому числі й бібліотечних фондів;
– введенням у широкий суспільний обіг інформаційних ресурсів,
що містяться у фондах бібліотечних, архівних установ, інших інформаційних баз і становлять національно-культурну духовну цінність,
створену попередніми поколіннями українського народу та є системою
важливих орієнтирів у сучасному національному розвитку;
– відбором необхідної в інтересах розвитку українського народу
інформації з ресурсів глобального інформаційного простору.
При цьому якщо доставка нової інформації та інформації з наявних
в Україні інформаційних баз відбувається через систему вітчизняних
комунікацій і здійснюється відповідними інформаційними працівниками,
орієнтованими на якісне інформаційне обслуговування (бібліотекарями,
працівниками архівних установ, співробітниками аналітичних центрів
чи фондів), то ресурси глобального інформаційного простору, за виключенням виконання певних договірних зобов’язань у рамках бізнеспроектів та здійснення зумисного впливу на інформаційний простір
і бази України, несанкціонований нею, ці ресурси просто представлено
користувачу. І відбір інформації покладається на нього.
Економічна ситуація в державі не сприяє створенню нових високопродуктивних інформаційних центрів. І водночас поза суспільною увагою
тривалий час у період становлення нової Української держави в процесі
розвитку інформатизації суспільства залишалися бібліотечні установи, які,
власне, мають стати продуктивними інформаційними центарми сучасності.
При цьому бібліотечні установи відповідатимуть вимогам сьогодення,
успішно виконуватимуть роль основних елементів інфраструктури з керування інфоресурсами суспільства за таких умов:
– коли їхня техніко-технологічна база забезпечуватиме можливість
керування електронними потоками інформації;
– коли вони зможуть ефективно працювати в глобальному інформаційному просторі, відбираючи необхідну нашому суспільству інформацію;
– коли бібліотечні установи розпочнуть процес входження як повноправних суб’єктів на інформаційні ринки, що може мати для них не лише
фінансове значення (адже ринок є хорошим індикатором будь-якої діяльності);
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– коли бібліотечні установи як загально суспільні інформаційні
центри стануть також центрами передового досвіду, наукової думки,
про світи й освіти для категорій громадян, що долучаються до сучасних
інформаційних технологій і вводять їх у свій спо сіб життя [4, с. 220–
221].
Варто також зауважити, що в новій своїй якості, як про це вже свідчить
наявний досвід, бібліотечні установи набувають нових практичних
можливостей, розширюють спектр своїх функцій, виходячи з можливостей електронних інформаційних технологій.
Характерною особливістю діяльності сучасних бібліотечних установ
є продукування власних інформаційно-аналітичних ресурсів та інформаційно-аналітичних ресурсів у режимі «інформація про інформацію»,
що розкриває зміст бібліотечних фондів з актуальних проблем суспільної
діяльності, зміст нових глобальних інформаційних ресурсів, пов’язаних
із суспільно корисною проблематикою. Такі видання, що в концентрованій формі розповідають про нові інформаційні напрацювання, оснащено
багатим довідковим матеріалом, сприяють удосконаленню використання
інформаційних ресурсів.
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Development of Social Communications in the Context of Personal Information
Needs
In our time development of new information and communication technologies has
provided access of all categories of Ukrainian citizens to information resources, opened
new opportunities and became an impetus for the growth of social activity of members
of society, for the development of all spheres of public life, its socio-communication
properties and structures. This process contributes to unlocking the creative potential
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of people, ensuring the increasing vitality of the social structures themselves, but also
requires the response of modern society to the full range of challenges that it faces
today.
Electronic information technologies, becoming the most productive tool known to
date for putting into practice the necessary information resources, have stepped up,
accelerated the pace of material and spiritual goods production, helped to elevate the
evolution of man to the requirements of nowaday, opening up his opportunities and
abilities, new abilities and new social communities. At the same time, the development
of information resources at all levels of their functioning, the creation of volumes of
information which human civilization had been never encountered before, global computerization and Internet technologies have caused not only a new qualitative level of
society development, but also created numerous problems of growth, whose solutions
require realities of a new information society. These realities are based on the need to
implement the basic principles of modern society: improving productivity in the information sphere, improving the efficiency of information resources using.
Keywords: library institutions, social communications, society, global information
space, information bases.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ БІБЛІОТЕК
У РОЗВИТКУ СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ
У статті висвітлено особливості технологій інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек як універсальних соціокомунікаційних центрів в умовах
загальнодержавних реформ, таких як децентралізація влади, у розвитку стратегічних
комунікацій у цей період. Узагальнено вироблені та практиковані інформаційноаналітичними структурами бібліотек підходи до організації комунікаційного процесу, технологій введення в страткоми інформації про реформу місцевого самоврядування й децентралізації влади, обміну громадською думкою про неї тощо.
Ключові слова: бібліотеки, інформаційно-аналітичні підрозділи, стратегічні
комунікації, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського.

Комунікація є важливим чинником у процесах державотворення, забезпечення національних інтересів, демократичних суспільних відносин,
налагодження діалогу владних інститутів з громадянським суспільством.
Державне управління не може повноцінно функціонувати без існування
комунікації, яка є формою взаємодії різноманітних суб’єктів і об’єктів
управління, взаємодії влади, громадянського суспільства та інших учасників
управлінського процесу. У державному управлінні термін «комунікація»
розглядається як процес налагодження зв’язків з громадськістю, між
різними структурами вертикалі владних інституцій, під час якого відбувається прийом, сприйняття, розуміння, засвоєння та поширення інформації.
Для забезпечення національної безпеки України в цілому й просування
державних цілей в інформаційній сфері використовують термін «стратегічні
комунікації». Увага до теми стратегічних комунікацій та активізація
досліджень у науковій площині особливо означилися в період сучасних
загроз, зокрема гібридних війн, коли наша держава виявилася неспроможною вчасно відвернути від себе агресію і відповісти на сучасні виклики.
Наукове осмислення сучасних тенденцій розвитку системи стратегічних комунікацій, визначення її поняття й сутності в сучасному
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українському державотворенні, основних характеристик, організаційноправових проблем упровадження в Україні висвітили у своїх працях такі
дослідники, як С. Гуцал, Д. Дубов, О. Кушнір, Г. Почепцов, С. Соловйов 2.
Сучасні підходи до визначення місця інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек у стратегічних комунікаціях, дослідження механізмів
підтримки стійких інформаційних обмінів між суб’єктами суспільної
діяльності, забезпечення умов для наповнення достовірною інформацією
каналів її циркуляції, її аналітичне оброблення, вивчення кількісних
і якісних характеристик стали результатами досліджень таких науковців,
як В. Горовий, Т. Гранчак, О. Онищенко, В. Пальчук, Ю. Половинчак,
О. Симоненко, Л. Чуприна та ін. 3.
На сьогодні українські дослідники в межах дослідницького питання
в юридичній науковій доктрині використовують різні підходи до визначення стратегічних комунікацій. Одним із ключових моментів у визначеннях стратегічної комунікації, що об’єднує думки науковців, є використання проактивного підходу в побудові моделі страткому. Тобто думки
2
Гуцал С. Публічна дипломатія та стратегічні комунікації. journals.iir.kiev.ua.
URL: journals.iir.kiev.ua/index.php/pol_n/article/viewFile/2769/2473; Дубов Д. В.,
Баровська А. В. Організаційно-правові проблеми впровадження системи
стратегічних комунікацій в Україні. Інформ. безпека людини, сусп-ва, держави.
2017. № 1 (21). С. 10–16. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/iblsd_2017_1 %2821 %29_4;
Кушнір О. В. Поняття та сутність стратегічних комунікацій у сучасному
українському державотворенні. Право і сусп-во. 2015. № 6. С. 27–31; Почепцов Г. Г. Стратегические коммуникации: стратегические коммуникации
в политике, бизнесе и государственном управлении. Киев : Альтерпрес, 2008.
216 с.; Соловйов С. Г. Основні характеристики стратегічних комунікацій. Вісн.
Нац. ун-ту цивільного захисту України. Сер.: Держ. управління. 2016. Вип. 1.
С. 165–170.
3
Гранчак Т. Бібліотека в інформаційному супроводі управління суспільними
процесами: політико-комунікаційний аспект : монографія / НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2014. 184 с.; Формування
стратегічного наративу інформаційного забезпечення реінтеграції тимчасово
окупованих територій у загальноукраїнський контекст : монографія /
В. Горовий (кер. проекту), О. Онищенко, Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України,
Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ, 2017. 212 с.; Пальчук В. Соціальні
інформаційні комунікації і розвиток діяльності сучасних інформаційних центрів.
nbuviap.gov.ua. URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=ar
ticle&id=3065:sotsialni-informatsijni-komunikatsiji-i-rozvitok-diyalnosti-suchasnikhinformatsijnikh-tsentriv&catid=81&Itemid=415; Чуприна Л. Аналітичні підрозділи
бібліотеки в системі стратегічних комунікацій. Наук. пр. Нац. б-ки України
ім. В. І. Вернадського. 2017. Вип. 48. С. 274–284.
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дослідників об’єднує той факт, що активне планування, а не реагування
на події, загрози, реалізовані дії зумовлює успіх стратегічних комунікацій. Як зазначила О. Кушнір, у тому випадку, коли стратегічна комунікація відбувається як відповідь на подію, шанси на її результативність
істотно зменшуються [2].
Стратегічні комунікації на сучасному етапі розвитку цивілізаційних
відносин покладено в основу гарантування реалізації національних
інтересів [3; 12] і просування цілей держави. На законодавчому рівні
система стратегічних комунікацій розглядається як скоординоване
й належне використання комунікативних можливостей держави –
публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю, військових зв’язків,
інформаційних і психологічних операцій, заходів, спрямованих на просування цілей держави [7].
Тому логічним є те, що в такому процесі беруть участь суб’єкти
не лише стратегічних комунікацій, а й інших сфер діяльності. Діяльність
інформаційно-аналітичних структур бібліотек як універсальних соціокомунікаційних центрів в умовах загальнодержавних реформ, таких
як децентралізація влади, активізує реалізацію ряду наукових досліджень
щодо розвитку стратегічних комунікацій у цей період. Із цими питаннями
тісно пов’язана наукова проблематика узагальнення вироблених інформаційно-аналітичними структурами бібліотек підходів до організації
комунікаційного процесу, технологій введення в страткоми інформації
про реформу місцевого самоврядування й децентралізації влади, обміну
громадською думкою про неї тощо.
У зв’язку із цим, метою цієї статті є узагальнення досвіду впровадження
нових підходів до кумуляції, поширення, введення в систему стратегічних
комунікацій аналітичної інформації про особливості реалізації реформи
з децентралізації влади в Україні, об’єднання громад у регіонах.
Інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського в межах своїх перманентних моніторингових
дослідженнях національного інформаційного простору прагнуть дотримуватися принципу послідовності у введенні в страткоми інформації про
перебіг реформи з децентралізації влади, її переваг та можливих ризиків
за певних умов. Перманентні моніторингові дослідження національного
інформаційного простору дають можливість здійснювати комплексний
аналіз ситуації в реалізації реформи з децентралізації влади, виявлення
закономірностей економічного, соціального розвитку громад, експертних
пропозицій для прийняття ефективних рішень у галузях державного
управління та місцевого самоврядування.
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Відсутність послідовності в інформаційному супроводженні кардинальних реформ, таких як децентралізація влади (тобто саме порушення
принципів «стратегічних комунікацій»), активно використовувалася
для невілювання успіхів та позитивних результатів цієї реформи.
Як справедливо зазначають експерти з питань децентралізації Центрального
офісу реформ при Мінрегіоні України, фактором, що сприяв консолідації
політичної волі та якого не було в попередніх спробах реформи (1997, 2005,
2008–2009 рр. та ін.), стала необхідність альтернативи пропагованій проросійськими силами ідеї федералізації України [8].
Зрозумілим є також той факт, що такі масштабні реформи доцільно
супроводжувати перманентним моніторингом громадської думки, оскільки
вони також можуть мати за певних умов властиві ризики в цілому. Таке
твердження підтверджується результатами соціологічного дослідження
громадської думки. Зокрема, відповідно до нього, три роки поспіль
соцопитування фіксують близько 40 % респондентів, які бачать покращення у своїх населених пунктах, проти 5 %, які стверджують, що стало
гірше [1].
Введення в страткоми інформації про рішення органів державної
влади, реалізацію реформи з децентралізації влади, особливості розвитку
громад є важливим проявом демократичного розвитку країни. Цей процес
базується на формуванні в національному інформаційному просторі
відповідного контенту, який якісно впливає на розвиток стратегічних
комунікацій. Забезпечення вільного доступу до цього контенту громадськості є однією з базових конституційних норм і засад демократизації
суспільства.
Інформаційно-аналітичні структури НБУВ прагнуть продукувати
контент про реформу з децентралізації влади в Україні, розвиваючи
стратегічні комунікації в межах країни таким чином, щоб вони стали
потужним засобом підвищення довіри громадян до рішень органів
державної влади, засобом, що є ефективним у створенні позитивного
політичного іміджу держави для міжнародних партнерів. Насичуючи
продукований контент фактами й дослідженнями, фокусуючись на регіонах, які отримали більше адміністративних і фінансових ресурсів, інформаційно-аналітичні підрозділи НБУВ ставлять за мету підтримувати
комунікацію між владою та громадськістю про реформу з децентралізації
влади, розвитку місцевого самоврядування, про адміністративно-територіальні реформи тощо.
У цьому контексті дослідники зауважують, що інформаційно-аналітичні структури нерідко виступають посереднім проміжком у системі
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комунікацій між населенням і владою. Одержуючи інформацію від органів
державної влади, вони подають її споживачам без перекручень, зумовлених переслідуванням за сенсаційністю, упередженістю тощо. У свою
чергу, аналітичні підрозділи НБУВ практикують функції власних кореспондентів на прес-конференції державних і політичних діячів, засідання
громадських, політичних організацій тощо. Це дає змогу розглядати,
аналізувати і висвітлювати факти, події більш оперативно, без побічного
впливу додаткових інформаційних потоків [12].
Формування функціонального соціокомунікативного середовища для
підтримки реформи децентралізації влади в Україні залежить насамперед
від розвинутої інформаційної інфраструктури, яка забезпечує розвиток
стратегічних комунікацій в українському суспільстві. Саме присутність
у національному інформаційному та глобальному просторах інформації
про реформу з децентралізації влади в Україні, розвиток місцевого самоврядування, реформування системи адміністративно-територіального
устрою, результати проведення галузевих реформ починається з підтримки
технологічних процесів інфотворення, кумуляції інформаційних ресурсів,
їх структуризації, систематизації, аналітичного оброблення інформації,
введення її в обіг для активного використання в суспільній діяльності.
Інформаційно-аналітичні підрозділи НБУВ мають досвід вироблення
науково-практичних методик моніторингу та аналізу актуальних питань
на базі відкритих джерел інформації, фондів бібліотечних установ для
реалізації спільних проектів з прес-службами органів державної влади,
для введення в страткоми значущої інформації, розширення просторого
доступу до неї користувачів. Вони були спрямовані на інформування
громадськості про пріоритетні напрями реформи з децентралізації влади
та донесення суспільної думки до представників влади. Досвід співпраці
СІАЗ НБУВ з Радою національної безпеки й оборони України (РНБО)
з питань протидії інформаційній агресії підтверджує потенціал інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотечних установ у розвитку системи
стратегічних комунікацій в Україні.
Сьогодні науково-практичні напрацювання моніторингових досліджень у режимі реального часу дають змогу СІАЗ НБУВ оперативно
орієнтуватися та отримувати швидкий доступ до відкритих джерел
інформації. Така можливість наближає аналітиків до процесу визначення
та деталізації проблем у процесі реалізації реформи, обговорення альтернативних рішень для їх розв’язання, оцінювання результативності змін,
що відбулися в результаті імплементації державної політики з децентралізації влади в Україні. Перманентні моніторингові дослідження в режимі
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реального часу передбачають систематичний збір даних з посиланнями
й характеристиками фахового інформаційного джерела, з якого взято
факти. Це дає можливість прослідкувати розвиток обговорення проблематики в інформаційному просторі, використовувати дані та факти
з перевірених джерел, здійснювати аналіз й оцінювання цієї інформації,
а також робити висновки та давати рекомендації на основі вихідних
даних.
На сьогодні аналітичні матеріали СІАЗ НБУВ з питань реформи з децентралізації влади представлено в контенті служби за такими напрямами:
1. Напрацювання законодавчої бази ВР Украни, нормативно-правових
актів КМ України, законопроектів, що стосуються реформи децентралізації.
2. Створення територіального управління на місцевому рівні, об’єднання ОТГ у різних регіонах, успіхи та проблеми;
– виборчий процес після утворення ОТГ, вибори старост і депутатських
корпусів, динаміка призначень виборів ЦВК;
– децентралізація повноважень, насамперед передача містобудівних
повноважень, реєстраційних адмінфункцій;
– фінансова децентралізація;
– кадрове забезпечення виконавчих органів ОТГ;
– діяльність центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП).
3. Функціонування громад, здійснення повноважень уже створеними
об’єднаними громадами щодо формування місцевих бюджетів, здійснення видатків для покращення інфраструктури, соціальної сфери,
а також створення стратегій економічного розвитку громади [5].
У контексті розгляду створення аналітичного контенту з питань
реформи з децентралізації влади колектив науковців визначив сучасні
підходи до вирішення завдань наповнення стратегічних комунікацій
інформацією, яка точно, без надлишкового перевантаження забезпечує
розв’язання конкретних проблем суспільного й державного розвитку.
Звертається увага на інформаційні технології, пов’язані з організацією
використання стратегічного наративу. Інформаційно-аналітичні продукти,
окреслені цим поняттям, мають відповідати найвищим вимогам щодо
якості вихідних для їх виготовлення матеріалів, відображати відповідний
стратегічним викликам рівень узагальнення реальності та бути максимально ефективно організованими для розв’язання стратегічних проблем
розвитку [11, c. 14].
З огляду на це інформаційно-аналітичні підрозділи бібліотек можна
розглядати як суб’єкти стратегічних комунікацій між владою та грома58
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дянським суспільством, що мають науково-методичні напрацювання
перманентного моніторингу національного інформаційного простору,
продукування інформаційно-аналітичного контенту з результатами
аналізу й оцінки рішень влади, їхніх результатів для суспільства, формулювання альтернативних політичних пропозицій мовою, зрозумілою
громадянам. Така теза актуальна, оскільки кожний результат виборів
в Україні демонструє недовіру до владних еліт та інституцій, високий
рівень таких показників свідчить про дії маніпулятивних інформаційних
впливів на думку громадян, що підкреслює недосконалість інформаційно-аналітичного супроводу стратегічних комунікацій в Україні.
У зв’язку з цим дедалі відчутніше набуває вагоме значення вдосконалення бібліотечного інформаційно-аналітичного забезпечення на основі
впровадження інформаційно-комунікаційних технологій нових підходів
за принципом «від простого інформування громадськості чи владних
структур до забезпечення багатосторонніх інформаційних зв’язків» – від
влади до громадян і від громадян до влади, між владними структурами,
між громадянами. Особливість цих підходів, з одного боку, полягає
в організації багатосторонніх інформаційних потоків, що забезпечують
можливість швидкого взаємовпливу на основі взаємообміну ідеями
щодо основних напрямів розвитку різних сфер українського суспільства,
інформацією нормативно-правового характеру, про діяльність владних
структур тощо. З іншого боку, перспективність упровадження нових
підходів неможлива без використання потенціалу інформаційних технологій у частині оптимізації інформатизації процесів інформаційно-аналітичної підтримки вищезазначених багатосторонніх інформаційних
зв’язків.
У цьому контексті показовим є також визнання на державному рівні
факту неефективності стратегічних комунікацій в Україні. Зокрема,
у Плані пріоритетних дій уряду на 2016 рік, затвердженому розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 травня 2016 р. № 418-р,
наголошено на тому, що існуюча система урядових, стратегічних
та кризових комунікацій державних органів є неефективною, неповороткою та не відповідає вимогам часу. Крім того, відсутні послідовна
комунікація КМУ з населенням щодо реформ; комплексний підхід щодо
соціальних інформаційних кампаній; внутрішня комунікація органів
влади щодо спільних цілей [6].
У зв’язку із цим дослідники наголошують на необхідності налагодження та забезпечення на належному рівні комунікацій як безпосередньо
в міністерствах, відомствах та між ними, так і комунікації із суспільством
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у цілому [10]. Подібною є й думка українських учених, які стверджують,
що комунікації в державних організаціях відображають не тільки
процес передавання інформації, а й сприйняття, розуміння, засвоєння
інформації [4]. Ця теза стає актуальною, коли її розвинути думкою,
що в сучасних умовах стратегічна комунікація в системі державного
управління стає особливо результативною, оскільки передбачає реалізацію трьох основних цілей: передачу інформації, трансформацію
позиції громадськості в ставленні до державно-управлінських інституцій
та зміну поведінки громадянина. Це відкриває нові можливості для участі
громадськості в процесах формування та реалізації державної політики,
що дає змогу зробити її більш відкритою, прозорою та демократичною
[9, с. 5–6].
Перспективні напрями розвитку бібліотечного інформаційно-аналітичногозабезпеченнядіяльностіорганівдержавноївладимаютьґрунтуватися
на принципово нових засадах інституалізації діалогу влади й суспільства,
який включає забезпечення багатосторонніх інформаційних зв’язків від
влади до громадян і від громадян до влади, між владними структурами, громадянами. У цьому процесі необхідна безпосередня участь сучасних інформаційних центрів, зокрема бібліотечних установ, у створенні інформаційної
інфраструктури розвитку стратегічних комунікацій як важливої її складової. Тому на сьогодні логічним є формулювання дослідницького питання
з позиції вивчення особливостей інформаційно-аналітичного напряму
бібліотечної діяльності в розвитку стратегічних комунікацій. У контексті
розвитку стратегічних комунікацій такі особливості інформаційноаналітичного напряму бібліотечної діяльності доцільно розвивати з позиції
досягнення розуміння цільової аудиторії з урахуванням легітимованих
національних інтересів, політики та цілей держави шляхом використання
узгоджених концепцій, стратегій, доктрин і програм, планів, наративів
та інформаційних продуктів.
Особливого значення набуває в сучасних умовах перманентний
моніторинг реакцій цільової аудиторії на меседжі та конкретні дії органів
державної влади. Послідовне напрацювання методик моніторингу
реакцій цільової аудиторії дасть змогу вчасно діагностувати наростаючі
проблеми, коригувати власні інформаційні завдання.
Важливо також взяти до уваги той факт, що бібліотеки завжди
практикували різні форми донесення інформації до своїх користувачів,
оскільки ці інформаційні заклади завжди займаються вивченням їхніх
інформаційних потреб. Бібліотеки використовують у межах своїх можливостей програмно-технологічні, інформаційно-комунікаційні засоби
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обміну інформації, введення своїх інформаційно-аналітичних продуктів
у систему стратегічних комунікацій. Також формування системи стратегічних комунікацій в Україні надає змогу науковим бібліотечним установам
з’ясувати та визначити своє місце у цій системі за умови вдосконалення
своїх можливостей як центру інтелектуальної обробки інформації,
підвищення якості інформаційних продуктів, сервісів і власних послуг,
комфорту, зручності, оперативності, стабільності, надійності зберігання
інформації тощо [12].
Таким чином, адаптація інформаційно-аналітичних технологій провідних бібліотек до потреб розвитку стратегічних комунікацій, суспільства
й держави є необхідною складовою на етапі визначення завдань функціонування бібліотечних установ. Логічним напрацюванням науково-методичної бази таких досліджень після аналізу практики реалізації стратегічних комунікацій має стати визначення особливої функції інформаційно-аналітичних підрозділів бібліотек, що передбачатиме стратегічну
взаємодію і взаємовплив в інформаційному середовищі між окремими
суб’єктами. Цей процес полягає у всебічному залученні можливостей
кожного окремого суб’єкта стратегічної комунікації у взаємозв’язку
чи відокремлено, а також у спрямуванні на досягнення визначеної мети.
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Library Information and Analytical Technologies in the Development of Strategic
Communications
The article highlights the features of technologies of information and analytical structures of libraries as universal socio-communication centers in the context of
nation-wide reforms, such as decentralization of power, in the development of strategic
communications during this period. Approaches to the organization of the communication process, elaborated and practiced by information and analytical structures of
libraries technologies to introduce information on the reform of local self-government
and decentralization of power, exchange of public opinion about it, etc. into the strata,
are generalized.
These issues are closely related to the research problem of generalizing approaches
to organization of communication process, technologies of introducing information
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about the reform of local self-government and decentralization of power into the strata,
exchange of public opinion about it etc., elaborated by the information-analytical
structures of the libraries. The research question relates to generalization of the experience in introduction of new approaches to cumulation, dissemination of analytical
information about the features of the implementation of the reform on decentralization
of power in Ukraine, uniting communities in the regions, into the system of strategic
communications.
It is concluded that the adaptation of information and analytical technologies of
leading libraries to the needs of strategic communications, society and the state is a necessary component at the stage of defining the tasks of functioning of library institutions.
The logical result of development of scientific and methodological base for such
research after completing analysis of the practice of implementing strategic communications should be determining of the special function of libraries informational and
analytical units, which will suggest strategic interaction and mutual influence between
individuals in the information environment.
Keywords: libraries, information and analytical units, strategic communications,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine.
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ЗНАЧЕННЯ БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНИХ
ПРОДУКТІВ У КОНТЕКСТІ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
БІБЛІОТЕЧНИХ УСТАНОВ
Стаття присвячена дослідженню значення бібліотечно-інформаційних продуктів у науковій діяльності бібліотечних установ, аналізу теоретичної основи
та практичного досвіду сучасних бібліотечних установ щодо відбору та надання
доступу до інформаційних ресурсів. Проаналізовано основні напрями та шляхи
подальшого вдосконалення інтеграції бібліотечних установ в інформаційний
простір. Приділено увагу аналітичним аспектам роботи з інформаційними
ресурсами в науковій бібліотечній установі.
Ключові слова: бібліотечні установи, бібліотечно-інформаційні продукти, бібліотечні інформаційні ресурси, наукові бібліотеки, інформаційне суспільство, бібліотечні установи в інформаційному суспільстві.

На сьогодні невід’ємним продуктом інтелектуальної діяльності сучасного суспільства є інформаційні ресурси.
У свою чергу, бібліотечні установи як інформаційні соціальні інститути
інтенсивно здійснюють пошук новітніх напрямів продуктивної діяльності, розширюють своє функціонування, стають головною складовою
всіх соціально значущих методик, які допомагають у подальшому розв’язанні нагальних проблем сучасного інформаційного суспільства.
Вивченню цієї тематики та розгляду актуальної проблеми організації
модифікації інформаційних ресурсів надавали значну увагу у своїх
наукових працях такі фахівці бібліотечної справи, як А. Соляник,
Л. Костенко, В. Терешин, І. Курас, В. Мінкіна, М. Карташов, Ю. Столяров, А. Ванєєв та ін.
Метою цієї праці є дослідження значення бібліотечно-інформаційних
продуктів у науковій діяльності бібліотечних установ.
Очевидно, що одна з провідних соціальних функцій бібліотечної
установи – це задоволення інформаційних потреб сучасних користувачів та надання ще більш загальнодоступного для них масиву даних
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і забезпечення бібліотечно-інформаційними продуктами та послугами
тощо. Сьогодні ефективне функціонування кожного інформаційного продукту забезпечується його своєчасною інформативністю. Бібліотечноінформаційні продукти, які необхідні для різноманітних категорій читачів бібліотечної установи, в основному є формою продуктивного впровадження нагальних для суспільства інформаційних потоків з відкритим доступом для замовників за допомогою фахових посередників або
інформаційних фахівців-аналітиків. При цьому інформаційна функція
бібліотечної установи шляхом тісного співробітництва із замовниками
перетворюється в інформаційно-аналітичну діяльність. На базі широкодоступних бібліотечно-інформаційних ресурсів оперативно використовуються
найсучасніші засоби передавання інформації, які спроможні змінювати
першоджерела та значно економлять час. Крім того:
– адаптуються новочасні аналітичні методи перероблення інформації;
– створюються інформаційно-бібліографічні бази даних різноманітного
спрямування;
– реалізовується комплексний підхід до вирішення інформаційних
завдань, при якому замовник одержує всі необхідні інформаційноконсультаційні послуги щодо свого запиту;
– бібліографічна інформація, насамперед як ключовий продукт інформаційного функціонування бібліотечної установи, поступово стає допоміжним засобом внутрішнього застосування [1].
Треба зазначити, що бібліотечна установа, опрацьовуючи методи оброблення інформації, якими здебільшого користується для проведення
наукових досліджень, упорядковує власні матеріали, що можуть задовольнити інформаційний попит владних структур. Водночас інформаційноаналітичні структури при бібліотечних установах стають ефективним
та багатообіцяючим осередком інформаційного обороту сучасного суспільства. Це спричинено такими факторами:
– сталим поширенням інформаційного простору;
– інтенсивним подальшим збільшенням обсягу інформації, що актуалізує проблеми її структуризації та ефективного управління інформаційними масивами;
– надійною опорою на вже напрацьовані вагомі обсяги інформації,
що зосереджені у фондах бібліотечних установ;
– відкритим доступом і зростаючими перспективами в управлінні
масивами електронної інформації тощо [2].
У свою чергу, використовування фондів наукової бібліотечної установи
надає спроможність опрацьовувати інформаційно-аналітичні матеріали,
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що розкривають суспільні події та процеси, розпочинаючи з коротких
оперативних довідок і завершуючи широкими доповідями. Інформація,
що розміщується в цих джерелах, може мати ґрунтовний чи прикладний,
аналітичний чи оглядовий характер, відрізнятися за рівнем оперативності
тощо. При цьому максимальний обсяг ґрунтовної наукової інформації
охоплюють наукові монографії. Матеріали, викладені в наукових виданнях, наділено здебільшого прикладним характером. У щотижневиках,
у тому числі ділових, більше аналітичної інформації, ніж у щоденних
періодичних публікаціях [1].
Зокрема, розгляд першорядних направлень діяльності бібліотечних
установ підкреслює те, що вони активно працюють у політичній,
економічній, науковій, освітній сферах держави. У свою чергу, інформаційно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України
ім. В. І. Вернадського (НБУВ) – Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (далі – СІАЗ), Національна юридична
бібліотека (далі – НЮБ), Фонд Президентів України (далі – ФПУ) –
спрямовують свою роботу на задоволення інформаційно-аналітичних
запитів користувачів усіх рівнів, суспільних товариств, економічних
структур, наукових фахівців, які зацікавлені в суспільно-політичній,
економічній тематиці тощо.
Фонд Президентів України, заснований Указом Президента України
від 5 квітня 1996 р. № 244 (244/96) «Про надання Центральній науковій
бібліотеці ім. В. І. Вернадського статусу національної», здійснює свою
діяльність на правах науково-дослідного інституту і, як спеціальне бібліотечно-архівне зібрання, є ключовим центром, що забезпечує збирання,
збереження та запровадження в науковий і культурний обіг документальних матеріалів, які віддзеркалюють державну, суспільно-політичну
діяльність, творчість та життя президентів України. Водночас Фонд
Президентів України сприяє реалізації інформування владних структур
з питань формування фондів, що відображують розвиток інституту
президентства в Україні [3].
Спеціалізований зал публікацій ООН надає можливість одержати виняткові інформаційні матеріали з усіх спрямувань діяльності Організації
Об’єднаних Націй. Фонд залу публікацій ООН включає урядові видання
головних органів ООН щодо їхньої діяльності, а також публікації з різних
проблем соціально-економічного розвитку, прав людини, уникання злочинності, піднесення освітнього рівня, науки та культури країни.
НЮБ сприяє акумуляції та продуктивному використанню документально-інформаційних ресурсів на всіх видах носіїв, що включають
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правову інформацію, а також інші ресурси, схожі за своєю вагомою
основою з правовими, які допомагають поліпшенню правотворчої
діяльності в Україні, дослідженню громадської думки про ефективність
правотворення.
СІАЗ займається підготовкою матеріалів, орієнтованих насамперед
на задоволення інформаційно-аналітичних запитів і потреб органів
державної влади та місцевого самоврядування. Особливим атрибутом
інформаційно-аналітичної продукції СІАЗ є велика база посилань,
що зоорінтовує користувача в масивах актуальної інформації.
Застосування фондів НБУВ надає можливість співробітникам СІАЗ
розкривати нові місця інформації в спільному інформаційному полі,
структуризувати її та результативно використовувати для виробництва
інформаційно-аналітичних продуктів, які найбільше сприяють задоволенню інформаційних потреб всіх користувачів [4].
При цьому підготовка необхідних інформаційно-аналітичних продуктів
об’єднує дві форми роботи – науково-інформаційну, яка визначає оперативне інформування щодо ситуації або проблематичні питання на основі
повсякденного моніторингу інформації, та інформаційно-аналітичну,
що залежить від підготовки аналітичних матеріалів з окремих питань,
які надають можливість скласти єдине уявлення про основну проблему,
встановити причинно-наслідкові зв’язки, опрацювати точки зору фахівців, установити чинники впливу, перспективи розвитку, наслідки тощо.
За складом різноманітності публікацій СІАЗ надається можливість
закріпити та продемонструвати всім користувачам різноманітні аспекти
розвитку процесів, які виникають у сучасному суспільстві. Застосування
фондів наукової бібліотечної установи надає можливість підготовлювати
інформаційно-аналітичні матеріали, що деталізують події та процеси –
не тільки з кількісного боку, а й з високоякісного.
Передусім організація формування бібліотечно-інформаційних продуктів розглядається в погодженні інформаційного попиту замовників
з вигідними перспективами інформаційних джерел. Інформація, що розміщується в цих джерелах, розглядається насамперед під кутом зору реалізації конкретно визначеного завдання. Саме з таких позицій аналітики
СІАЗ оцінюють визначення ступеня достатності, інформаційних потоків,
концентрації інформації тощо.
Особливо цінною є оцінка інформації щодо достовірності та оперативності. Підвищенню ступеня об’єктивності й докорінності розгляду
допомагає також підбір матеріалів з багатоманітних інформаційних
витоків. Застосування подібних підходів надає можливість СІАЗ публі69
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кувати інформаційно-аналітичні матеріали, спрямовані на задоволення
вимог сучасних користувачів в отриманні системної, правдивої та оперативної інформації з різноманітних проблем.
Треба зазначити, що невід’ємним елементом діяльності з підготовки
інформаційно-аналітичних матеріалів СІАЗ є створення та наповнення
повнотекстових баз даних (далі – БД). Було налагоджено формування
анотованої бази даних «Події, факти, коментарі» за матеріалами періодики (центральні видання України, основні обласні газети, зарубіжні
видання) та БД на матеріалах регіональної преси «Вісті з регіонів».
БД сприяли відслідковуванню функціонування місцевих та центральних
органів державної влади в кожній з областей України, аналізувати
процеси, що відбуваються в регіонах тощо [1].
Значної популярності в провідних владних структурах і місцевого
самоврядування набуло інформаційно-аналітичне видання «Україна:
події, факти, коментарі», присвячене висвітленню та розгляду найактуальніших подій соціального життя в економічній, політичній та соціальній
галузях, розвитку вітчизняних взаємовідносин, питанням результативності державотворчого процесу в Україні.
Для підготовки більш широкого діапазону інформаційних продуктів
для відповідних вимог органів державної влади в режимі «запит –
відповідь» з проблематики піднесення вітчизняної економіки при
інформаційному забезпеченні СІАЗ виконує підготовку інформаційноаналітичних матеріалів щодо потенційно припустимих тем у випереджувальному режимі з метою надання в майбутньому необхідного
масиву даних у максимально короткі терміни. Це стосується підготовки
експертного оцінювання, аналітичних довідок і передбачень з тієї проблематики, що найближчим часом може стати першорядною. Зокрема, СІАЗ
займається підготовкою інформаційно-аналітичного бюлетеня «Прогнози», де висвітлено як становище країни в цілому (інакше кажучи, прогноз
та перспективи розвитку, наукові рекомендації щодо вирішення різних
завдань), так і аналіз перестрічних процесів прийняття рішень відповідними структурами (наприклад, органами державної влади), виконання
таких рішень та ефективність їх застосування.
Використовуючи модернізовані технології в процесі підготовки
окремих інформаційно-аналітичних продуктів, здійснюється оцифровування інформації з паперових носіїв за її конкретною тематикою.
Наприклад, для випуску «Національна безпека: геополітичні, соціальноекономічні та інші фактори» скануються наукові джерела, які надходять
до НБУВ, з питань національної безпеки [1].
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СІАЗ активно користується такою формою дистантних послуг з обслуговування читачів, як надання вільного доступу до інформаційно-аналітичної продукції через веб-портал НБУВ у розділі «Аналітичні матеріали
СІАЗ», який систематично наповнюється.
Водночас підготовлений СІАЗ інформаційно-аналітичний бюлетень
матеріалів ЗМІ «Шляхи розвитку української науки» деталізує проблематику підвищення ефективності наукової діяльності, реформування
української науки, представляє інформацію про досягнення національної
науки та досвід розвитку наукових досліджень в іноземних державах.
Інформаційно-аналітичний бюлетень «Соціальні мережі як чинник
інформаційної безпеки» містить матеріали з питань перспектив розвитку
соціальних мереж, проблем захисту даних, інформаційно-психологічного
впливу мережевої комунікації на людину тощо [6].
Інформаційно-аналітичні матеріали СІАЗ є доступними на сайтах
Центру досліджень соціальних комунікацій та СІАЗ. На сайті СІАЗ
завжди є можливість одержати своєчасно новини щодо державного управління, правотворення, економіки, політичних партій, громадського життя,
а також електронних технологій та інформаційного захисту. Зокрема,
на порталі Центру досліджень соціальних комунікацій висвітлено інформаційно-аналітичні проекти підрозділів СІАЗ, монографічну літературу,
наукові праці фахівців НБУВ тощо [7].
Треба наголосити на праці науковців над реалізацією відомчих науководослідних проектів «Розробка технологічних засад та інфраструктури
формування бази знань наукової бібліотеки», «Інформаційно-комунікаційна діяльність наукових бібліотек як фактор розвитку суспільства
знань». Крім того, здійснено наукові проекти «Розвиток соціальних мереж
у контексті забезпечення суспільної безпеки», «Інформаційні технології
розвитку і захисту національного культурного простору», «Соціокультурні механізми формування ментального імунітету проти зовнішніх
маніпуляцій свідомістю населення України» та ін. [5].
У свою чергу, тематика наукових опрацювань пов’язана з перебігом
інформатизації в Україні, організацією ефективного використовування
ресурсів інформаційної сфери тощо.
Отже, напрацьований досвід в інформаційно-дослідній діяльності
забезпечує продукування аналітичної інформації шляхом розгляду суті
інформаційних ресурсів щодо стану та тенденцій розвитку суспільних
процесів на основі використання прогресивних підходів моніторингу
й зростання її прогнозної складової. Це один з основних напрямів
подальшого розвитку діяльності сучасних наукових бібліотечних установ.
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The Importance of Library Information Products in the Context of the Scientific
Activity of Library Institutions
The article presents the study of the value of library and information products in
the scientific work of library institutions, analysis of the theoretical basis and practical
experience of modern library institutions in the selection and provision of access to
information resources. The main directions and ways of further improvement of the
integration of library institutions in the information space are analyzed. Special attention is paid to the analytical aspects of information resources applying in a scientific
library institution.
The information function of the library institution through the close cooperation
with customers is considered.
This function is transformed into informational and analytical activity, it presuppose that on the basis of widely accessible library and information resources the most
modern means of information transmission are used, which are capable to change the
primary sources and significantly save the time.
The attention is focused on the way in which library institution, while working out
the methods of information processing, which, for the most part, are used for scientific research, organizes own materials that can satisfy authorities information demand.
Information and analytical structures of library institutions become an effective and
promising center for the information flow of modern society.
The primary focus of library institutions work is emphasized. It could prove how
actively they work in political, economic, scientific, educational spheres of the state, in
particular, the information and analytical divisions of V. I. Vernadsky National Library
(NBUV) – Information and Analytical Support Service of State Authorities of SiAZ,
National Law Library (NUB), Foundation of Presidents of Ukraine (FPU).
Attention is paid to the using of scientific library institution funds, which provides
opportunity to prepare information and analytical materials that detail the events and
processes, primarily, not only on the quantitative side, but also on qualitative one.
Keywords: library establishments, library and information products, library information resources, scientific libraries, information society, library institutions in the information society.
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ПІДХОДИ ДО АНАЛІЗУ ЗМІСТОВОГО НАПОВНЕННЯ
ПУБЛІЧНОГО ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОСТОРУ
ЯК СКЛАДОВОЇ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ У СФЕРІ ЕКОНОМІКИ
Публічний інформаційний простір розглядається як сукупність джерел інформації для формування стратегічних комунікацій економіки. Тому аналітична
робота наукової бібліотеки є засобом для формування стратегічних комунікацій. У праці запропоновано методичні підходи до аналізу змістового наповнення
публічного інформаційного простору для формування стратегічних комунікацій
в економіці. Емпіричною базою дослідження є праці, виконані в Національній
бібліотеці України ім. В. І. Вернадського. Дослідження змістового наповнення
публічного інформаційного простору економіки представлено на прикладі газової промисловості й туризму.
Ключові слова: аналітична діяльність (робота), економіка, інформація, наукова
бібліотека, інформаційний простір, статистичні дані, стратегічні комунікації.

На сучасному етапі життєдіяльності українського суспільства надзвичайно актуальною є стратегічні проблеми розвитку вітчизняної економіки та формування відповідних стратегічних комунікацій. На думку
автора, стратегічні комунікації у сфері економіки доцільно розглядати
як інформаційно-аналітичні механізми й результати розроблення
та реалізації найважливіших планів, програм і заходів, спрямованих
на розвиток економічних об’єктів різного рівня (від окремого суб’єкта
підприємництва до національної економіки в цілому), що ініційовані,
координуються та регулюються відповідними органами управління.
Тобто до категорії стратегічних треба відносити зовнішні та внутрішні
комунікації економіки, значущі для розвитку її й суспільства в цілому
в довготривалому періоді.
Функціонування і вдосконалення стратегічних комунікацій української економіки ставить на порядок денний питання пошуку та вибору
необхідних для цього джерел інформації, зміст яких можна використати
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для інформаційно-аналітичної підтримки вирішення стратегічних завдань економічного розвитку України. Загальним «резервуаром» таких
джерел є інформаційний простір.
Деякі автори вважають, що єдиний інформаційний простір складається з таких головних компонентів, як інформаційні ресурси, що містять
дані, відомості та знання, зафіксовані на відповідних носіях інформації,
засоби інформаційної взаємодії та організаційні структури, що забезпечують таку взаємодію [1, с. 55]. Не заперечуючи загалом такої структури
інформаційного простору, зазначимо, що ряд фахівців при визначенні
інформаційного простору акцентує увагу саме на його інформаційнозмістовій складовій [2, 3].
По суті, інформаційний простір – компонент середовища, де відбувається інформаційно-аналітична діяльність зі змістового наповнення стратегічних комунікацій. Водночас інформаційний простір як компонент сфери,
що певною мірою є зовнішньою для конкретного суб’єкта інформаційноаналітичної діяльності, сам формується в результаті наповнення його
з різних джерел повідомлень, даних і відомостей. Суб’єкти ж, у результаті
діяльності яких відбувається зазначене наповнення інформаційного
простору, здійснюють свою інформаційну діяльність насамперед у власних
інтересах. Утім, інтереси й, відповідно, поведінка одних суб’єктів інформаційного простору можуть суперечити інтересам і поведінці інших,
що позначається на його змістовому наповненні. Оскільки інформаційний простір є продуктом діяльності різних суб’єктів, він у змістовому
плані надзвичайно різноманітний. З іншого боку, використовуючи
інформаційний простір як «резервуар» для вилучення необхідних йому
повідомлень, даних і відомостей, суб’єкт інформаційної діяльності, у тому
числі й у сфері економіки, певним чином організує конкретні інформаційні
ресурси, потрібні йому для ухвалення тих чи тих рішень.
Причому, наприклад, у глобальному або єдиному інформаційному
просторі держави одночасно циркулює не лише відкрита (публічна)
інформація, а й інформація конфіденційна та секретна. До двох останніх
категорій інформації право доступу має значно менше користувачів, ніж
до відкритої інформації. Але іноді частина конфіденційної та секретної
інформації різними каналами комунікації потрапляє до публічного
сегмента інформаційного простору. У цьому контексті можна згадати,
наприклад, інформацію щодо подій навколо ПриватБанку у вересні
2019 р. Тому варто процитувати адмірала Захарію, шефа розвідувальної
служби флоту США часів Другої світової війни, що «більша частина
корисної інформації – 95 % – не є секретом» [4, с. 53].
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Отже, публічний інформаційний простір являє собою сегмент єдиного
інформаційного простору, у якому функціонує інформація, право доступу
до якої реальних і потенційних користувачів не обмежено відповідними
правовими нормами. На практиці інформаційний простір держави сегментується відповідно до тих чи тих видів життєдіяльності суспільства,
наприклад економіки, політики, спорту тощо.
Загалом поняття «інформаційний простір» вельми широко вживається
в науковій літературі. Але навіть у тих працях, автори яких не обмежуються лише використанням цього поняття, інформаційний простір
розглядають переважно побіжно, у контексті якоїсь іншої проблематики, що є основним предметом того чи того дослідження. Наприклад, у рамках вивчення інформаційних технологій та систем [1, с. 55],
дослідження стратегічного управлінського обліку, інформаційних систем
та обліково-аналітичного забезпечення підприємств [2, с. 123–150],
впливу глобального інформаційного середовища на соціокультурну
сферу України [5, с. 32–36], аналізу термінології інформаційної сфери [6]
та ін.
Водночас деякі науковці виділяють інформаційний простір тих чи тих
видів життєдіяльності суспільства, наприклад економіки. Наприклад,
інформаційно-економічний простір являє собою «сукупність інформаційних ресурсів економічної системи і технологій їх обробки, зберігання
та передачі, інформаційних систем і телекомунікаційних мереж, які функціонують на основі єдиних принципів та загальних правил» [1, с. 55].
Багато уваги саме змістовим аспектам функціонування інформаційного простору приділяється в працях Г. Почепцова, який досліджує цей
феномен переважно в контексті інформаційно-психологічних операцій
і війн. Тому автор особливо багато уваги приділяє дослідженню механізмів
свідомого та несвідомого викривлення суті інформації у процесі комунікації. При цьому треба наголосити, що цей видатний науковець у своїх
працях оперативно реагує на новітні зрушення в інформаційній діяльності, зокрема, пов’язані з розвитком соціальних мереж і гібридною
війною Росії проти України.
Хоча емпіричною базою його досліджень є насамперед сфера політичної та військової діяльності. Економічно-змістовим аспектам функціонування інформаційного простору Г. Почепцов приділяє значно менше
уваги, зупиняється на цій проблематиці переважно побіжно [7, 8].
Утім його праці містять ряд положень, важливих для методики аналізу
змістового наповнення публічного інформаційного простору як складової
формування стратегічних комунікацій у сфері економіки.
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При цьому Г. Почепцов розрізняє інформаційний, комунікативний
і віртуальний простори [8, с.158–257]. Не заперечуючи тих чи тих відмінностей у цих поняттях, зазначимо, що обґрунтування такого поділу
потребує додаткових наукових розвідок, у тому числі й у галузі наукової
термінології. Але, виходячи з усталених науково-термінологічних традицій, вважаємо, що припустиме використання терміна «інформаційний
простір» як більш загального, що охоплює всі три зазначені поняття.
У загальнотеоретичному плані в контексті комунікаційно-контентної
безпеки до деяких змістових аспектів інформаційного простору звертаються Г. Любовець і В. Король. Причому вони, якщо виходити зі змісту
праці, в основному, ототожнюють інформаційний простір з медіа-простором [9, с. 58, 380, 384], що загалом є не зовсім коректним. На якості
інформаційного простору як стратегічного ресурсу держави акцентує
увагу А. Ярох, зазначаючи, що «до найважливіших показників, які
утворюють критерій якості інформаційного простору, слід віднести
насамперед такі, що відображають змістовне наповнення: відповідність процесам і явищам у суспільстві, достатність для формування
цілей і прийняття рішень, точність, об’єктивність та інші». «Комерційні
й політичні чинники є причиною випадкових, неповних, часткових
транзакцій і їх змістів, і в кінцевому рахунку створюється фрагментарна, неадекватна, викривлена інформаційна модель світу. Це утруднює
людині можливість відтворити реальний світ». При цьому власне інформаційний простір визначається як «сукупність інформації, яка зберігається та циркулює в процесі соціальних комунікацій» [3]. Але зазначені
положення розглянуто цим автором лише концептуально, без конкретних
емпіричних прикладів.
У деяких працях проблематика функціонування інформаційного простору розглядається в контексті бібліотечної діяльності. Так, Т. Гранчак
вельми детально аналізує роль національної бібліотеки у формуванні, а по суті в змістовому наповненні інформаційного простору
держави в контексті реалізації державної інформаційної політики [10].
Діяльність бібліотек в умовах сучасної трансформації інформаційнокомунікаційного простору під впливом поширення Інтернету досліджує
Ю. Половинчак [11]. Але змістово-економічні аспекти інформаційного
простору не є предметом цього дослідження.
Отже, проведений вище аналіз наукових публікацій засвідчив,
що змістова складова публічного інформаційного простору загалом
не часто стає предметом окремого дослідження. Стосовно ж змістових
аспектів публічного інформаційного простору для формування страте78

Сергій Кулицький

Підходи до аналізу змістового наповнення публічного інформаційного простору

гічних комунікацій у сфері економіки й особливо участі бібліотеки
як інституції у цьому процесі, то це питання, на жаль, малодосліджене
взагалі.
Тому в цій праці механізми змістового наповнення публічного інформаційного простору завдяки роботі наукової (універсальної) бібліотеки для
формування стратегічних комунікацій української економіки є предметом
дослідження, тоді як аналіз організаційних аспектів має підпорядкований характер. З позицій кібернетики мета праці полягає у визначенні
механізмів досягнення інформаційно-аналітичної збалансованості між
змістовим наповненням публічного інформаційного простору (на вході
в процес переробки отриманих відомостей і даних) та формуванням
належних стратегічних комунікацій у сфері економіки (на виході, тобто
в результаті процесу перероблення отриманих відомостей і даних).
Причому надалі в цій праці терміном «інформаційний простір» позначатиметься саме публічний інформаційний простір, якщо інше не буде
зазначено спеціально.
Емпіричною базою цього дослідження є насамперед інформаційноаналітичні праці з економічної проблематики, які багато років виконувались у Службі інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (СІАЗ
НБУВ), а також фонди НБУВ разом з матеріалами, отримуваними з Інтернету.
Досліджуючи змістову структуру публічного інформаційного простору
для формування стратегічних комунікацій у сфері економіки, необхідно
враховувати механізми його наповнення повідомленнями, відомостями
та даними. Для цього треба розуміти:
– механізми формування та канали надходження первинної і вторинної
інформації до інформаційного простору економіки;
– мотивацію та логіку поведінки суб’єктів, які цю первинну та вторинну
інформацію формують;
– підстави та можливості для існування чинників, що можуть викривлювати суть інформації і вірогідні механізми дії таких викривлень.
Для аналітика принципово важливо усвідомлювати сутнісну відмінність первинної та вторинної інформації (відомостей), що функціонує
в публічному інформаційному просторі економіки. Первинна інформація (відомості) продукується в результаті спостережень за відповідними об’єктами та/або збору даних про господарську підприємницьку
та іншу діяльність суб’єктів економічних відносин й опитувань цих
суб’єктів. Такі відомості відносять до категорії «факти». Вторинна ж
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інформація (відомості) є результатом оброблення й тлумачення первинної. Вона часто відноситься до категорії «коментарі». Достеменно зауважимо, що в аналітичній роботі розвідки вимога відокремлення фактів від
коментарів є умовою її належного виконання. Адже, як правило, точність
і достовірність первинної інформації/фактів вище, ніж вторинної/коментарів.
Для адекватного уявлення про механізми формування та канали надходження первинної і вторинної інформації до інформаційного простору
економіки треба розуміти мотивацію та логіку поведінки людей й організацій, що функціонують у публічному інформаційному просторі економіки. Тому окреслимо насамперед основні джерела постачання інформації у цей простір. Первинна інформація в публічному інформаційному
просторі економіки створюється в результаті збирання відомостей і статистичних даних суб’єктами підприємництва, органами державної й місцевої
влади та управління й некомерційними організаціями. Оброблення цих
відомостей і даних веде до формування масивів вторинної інформації.
У цій сфері надзвичайно велика роль належить ЗМІ.
Різний характер оброблення первинної інформації різними суб’єктами
інформаційних відносин призводить до різних темпів продукування на її
основі вторинної інформації. Причому достовірність первинної інформації, що відноситься до категорії фактів, як правило, вище за достовірність вторинної інформації, яка часто представлена коментарями.
Причини цього пов’язані з мотивацією відповідних суб’єктів інформаційної діяльності.
Зокрема, для аналітичних підрозділів органів державного та місцевого управління, наукових організацій, спеціалізованих аналітичних
служб і центрів метою переробки первинної інформації є створення
такого інформаційного продукту (вторинної інформації), який відображатиме тенденції розвитку економічних об’єктів та визначатиме шляхи
розв’язання проблем, що стоять перед ними. Тому ключовими вимогами
до такої вторинної інформації є достовірність і повнота відображення
динаміки та стану цих економічних об’єктів.
Тоді як у ЗМІ, як організацій, що конкурують за увагу аудиторії,
та журналістів, які в цих ЗМІ працюють, мотивація при висвітленні
соціально-економічних явищ і процесів може не завжди відповідати
вимогам об’єктивності, що, у свою чергу, може позначатися на характері
перероблення первинної інформації. І це стосується не лише так званих
замовних матеріалів. Адже сам характер діяльності ЗМІ робить вигідним
поширення сенсаційних повідомлень для залучення уваги аудиторії.
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Загалом існує два принципово відмінні шляхи отримання сенсаційних
повідомлень. Перший – виявлення подій, які за своєю природою є цікавими
для аудиторії, сенсаційними. Другий шлях – маніпулювання інформацією
для створення, по суті, псевдосенсацій. Для цього зовсім не обов’язково
вдаватися до відвертої фальсифікації фактів. Цілком достатнім можуть
бути вибіркова подача фактів, тенденційний підбір коментарів, розстановка відповідних акцентів тощо. І хоча таке тенденційне повідомлення
формально-юридично може не визнаватися фальсифікацією, але й об’єктивним відображенням події воно теж не буде. До того ж маніпулювання
первинною інформацією, її фрагментарна, неповна подача дає змогу ЗМІ
скоротити витрати праці, коштів і часу на підготовку тих чи тих матеріалів. Причому за умов конкуренції за аудиторію на інформаційному ринку
України, а отже, і доходи від реклами, що призводить до карколомного
зростання вторинної інформації у вітчизняному публічному інформаційному просторі за одночасного зниження в цілому її якості. Так,
за результатами дослідження рівня дотримання професійних журналістських стандартів, яке проводилося експертами Інституту масової інформації у лютому 2017 р., «у середньому, стандарт балансу думок і точок зору
порушують у кожній четвертій новині інтернет-видань та кожному третьому
матеріалі друкованих ЗМІ. Це новини на певні конфліктні теми, в яких
журналісти не брали коментарі у інших сторін і не зазначали, що намагаються отримати коментар. Стандарт достовірності порушено в середньому у 17 % матеріалів в інтернет-ЗМІ та 30 % в друкованих. Наприклад,
це написання новин на основі даних з неверифікованих акаунтів у соцмережах, посилання на неназвані медіа, або ж коли джерело інформації
не називають взагалі. Відокремлення фактів від коментарів в середньому
у інтернет-ЗМІ порушувалось в 11 % матеріалів, у друкованих – 26 %» [12].
Також десятки новинних сайтів на початку серпня 2018 р. опублікували
новину про те, що «трудова міграція негативно впливає на розвиток української економіки». Новину одразу підхопили соціальні мережі. При цьому
всі ЗМІ як на джерело інформації посилалися на інфляційний звіт Національного банку України (НБУ) за липень 2018 р. Але, як повідомляється
на сайті ГО «Детектор медіа», зазначене твердження, яке поширили ЗМІ, –
вирване з контексту звіту НБУ. Це підтверджують і фахівці, один з яких
зазначив: «У жодному разі не можна сказати, що трудова міграція має
тільки негативний вплив. З одного боку, це збільшення рівня оплати праці
в Україні, зменшення безробіття; з іншого – виїзд активного населення»
[13]. Приклади того, як українські ЗМІ є засобом захисту економічних
інтересів їхніх власників, наводилися багаторазово в різних джерелах.
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Наведені вище механізми формування публічного інформаційного
простору обумовлюють доцільність аналізу таких аспектів процесу
змістового наповнення інформаційного простору економіки. По-перше,
ідеться про структурну й функціональну відповідність між відображенням
в інформаційному просторі (різних джерелах інформації) ідеальних
образів їхнім матеріальним аналогам і відносинам між ними. По-друге,
треба говорити про механізми формування адекватних повідомлень
відомостей і даних, які в інформаційному просторі (джерелах інформації)
відображають суть явищ та процесів економічної сфери життєдіяльності
українського суспільства, включаючи і віртуальні об’єкти.
У першому випадку йдеться про технології пошуку та збору інформаційних матеріалів і формування відповідних баз даних стосовно об’єктів
аналітичної діяльності. Це, зокрема, стосується секторальної (галузевої)
структури української економіки, відображення функціональних зв’язків
у сфері економічної діяльності тощо. Також у практичній інформаційноаналітичній роботі ймовірні ситуації, коли за наявності тих чи тих об’єктів
у реальній економіці в публічному інформаційному просторі їх належне
відображення відсутнє. Тому забезпечення зазначеної вище відповідності
відображення ідеальних образів їхнім матеріальним аналогам і відносинам між ними може бути не таким вже й простим з таких причин.
По-перше, не про всі явища та процеси в соціально-економічній сфері
суспільства існує точна інформація, отримана на підставі безпосередніх
і суцільних спостережень. Найпростіший приклад – тіньова економіка,
дані про яку фрагментарні та отримані дуже часто опосередкованим
шляхом за різними каналами надходження відомостей. Тоді як, наприклад, інформація про обсяги депозитів і кредитів у банках формується
на підставі конкретних угод та представлена в документах первинного
обліку цих установ.
Також треба брати до уваги різницю у витратах праці не лише
на одержання первинної інформації (даних) і створення вторинної інформації, а й різницю у витратах праці на одержання первинної інформації (даних) за секторальною (галузевою) ознакою та залежно від того,
у повідомленнях якого типу (жанру) цю інформацію буде використано.
Загалом створення вторинної інформації менш трудомістке, ніж формування первинної. Так, для одержання статистичних даних щодо економіки України в цілому треба узагальнити відповідні дані за результатами
діяльності всіх суб’єктів підприємництва в нашій державі. Цим, власне,
і займаються органи державної статистики, які мають форму ієрархії,
що забезпечує збирання й доставку споживачам різноманітної соціально82
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економічної інформації. Тоді як трудові витрати ЗМІ на отримання
з прес-релізів, брифінгів тощо інформації про стан економіки України
в цілому значно менші, ніж згадані вище трудові витрати в системі
державної статистики. Щоправда, точність і повнота інформації в зазначених випадках будуть також різні.
Що ж стосується різниці у витратах праці на одержання первинної
інформації (даних) за секторальною (галузевою) ознакою, то тут треба
брати до уваги відповідну різницю в процедурах її одержання. Зокрема,
формування одних даних державної та відомчої статистики може відбуватися на базі одержання звітності відповідних суб’єктів підприємництва,
органів державного урядування тощо, а інших – на підставі спеціальних
опитувань. Це також призводить до певних структурних відмінностей
у змістовому наповненні публічного інформаційного простору відповідною інформацією.
Наприклад, статистичні дані про обсяг реалізованої промислової
продукції за видами діяльності по місяцях року, про виробництво промислової продукції за її видами, посівні площі сільськогосподарських культур
за їхніми видами та ряд видів іншої первинної інформації отримується
органами державної статистики зі звітності відповідних суб’єктів підприємництва, яка, у свою чергу, є результатом їхньої поточної господарської
діяльності. Дані про середню заробітну плату в Україні за видами економічної діяльності по місяцях року готують за результатами державного
статистичного спостереження «Обстеження підприємств із питань
статистики праці», яким охоплюють юридичних осіб та їхнє відокремлені
підрозділи з десятьма та більше найманими працівниками. Тоді як,
наприклад, до збірника Державної служби статистики України «Заробітна плата за професійними групами у 2016 році (за матеріалами вибіркового обстеження)» увійшли узагальнені дані вибіркового обстеження
підприємств щодо рівня заробітної плати працівників за статтю, віком,
освітою та професійними групами. Причому подібні матеріали саме
через їхню високу трудомісткість відповідними органами державного
урядування створюються далеко не кожного року [14].
Водночас існує також різниця у повноті відображення в інформаційному просторі певного об’єкта залежно від його ієрархічного рівня
в економічній системі. Інформація про економічні об’єкти вищого рівня
ієрархії представлена в інформаційному просторі, як правило, більш
повно, ніж про аналогічні за спеціалізацією економічні об’єкти нижчих
рівнів ієрархії. Це може призводити до отримання різної кількості
й обсягу повідомлень залежно від формулювання теми аналітичної
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роботи навіть у рамках одного сектору економіки. Так, свого часу
в СІАЗ НБУВ готувалися аналітичні матеріали за темами «Розвиток
газової сфери України у контексті останніх зрушень на міжнародних
ринках газу» та «Проблеми морського видобутку нафти і газу в Росії».
Перша тема належала до категорії інформаційно насичених з великою
часткою прагматичного інформаційного шуму. Друга – до інформаційно
дефіцитних, де обсяги прагматичного інформаційного шуму були значно
менші, ніж у першому випадку [15, с. 434–438].
По-друге, механізми формування адекватних повідомлень відомостей
і даних, які в інформаційному просторі відображають суть явищ
та процесів економічної сфери суспільства, – це також інструментальна проблема відповідності характеру відображення певного об’єкта
його реальній суті, значущості у відповідній економічній системі. Так,
залежно від характеру технологічних процесів, які можуть бути матеріалоємними, енергоємними, трудомісткими тощо, підприємства різняться
за обсягами товарної продукції, вартістю засобів виробництва (капіталу), чисельністю працівників, структурою робочої сили тощо. За цими
параметрами значущість одного й того самого підприємства для економіки регіону чи України в цілому може істотно різнитися. Тому для аналітика критично важливим є вибір правильної ієрархії характеристик того
чи того економічного об’єкта та відповідних показників для його аналізу.
Зокрема, деякі ЗМІ, розглядаючи проблеми розвитку туризму в нашій
державі, іноді подають цю галузь як стратегічно важливу, каталізатор
розвитку в масштабах всієї української економіки. Утім таке твердження
журналістів, маючи певні ознаки сенсаційності, видається перебільшеним. Туризм – трудомістка галузь економіки, яка водночас, через
її низький рівень розвитку в нашій державі, потребує значних інвестицій.
Тому проведене в СІАЗ НБУВ дослідження засвідчило, що внутрішній
та іноземний (в’їзний) туризм може мати стратегічне значення лише
в економіці окремих регіонів.
Стосовно ж механізмів формування адекватних відомостей і даних,
які в інформаційному просторі відображають суть явищ та процесів
економічної сфери життєдіяльності суспільства, включаючи і віртуальні об’єкти, то вони мають суто комунікативну природу. Адже ступінь
адекватності повідомлень про об’єкти економічної сфери залежить як від
форми їх подачі відправником, так і від того, як їхній зміст сприймає
отримувач інформації. Причому в інформаційній сфері характер сприйняття об’єкта реципієнтом інформації доволі часто визначається яскравістю повідомлення про цей об’єкт.
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Це добре видно на прикладі так званих чорнобильського та медичного
туризму. Тим більше що з цього приводу висловлювались і вітчизняні
високопосадовці. Однак проведений у СІАЗ НБУВ аналіз показав, що ЗМІ
загалом перебільшують значення згаданих напрямів туризму для стратегічного розвитку всієї туристичної галузі, не говорячи вже про розвиток
економіки України в цілому [16].
Отже, проведене дослідження засвідчило, що поєднання в аналітичній
роботі бібліотеки різних видів джерел інформації дає змогу ефективно
формувати стратегічні комунікації у сфері економіки з урахуванням
змістового наповнення публічного інформаційного простору. Зокрема,
використання статистичних даних має незаперечні переваги для забезпечення точності й коректності результатів аналізу економічних явищ
і процесів. До того ж використання статистичних даних дає змогу застосовувати логіко-математичний інструментарій вербальних повідомлень
ЗМІ щодо перебігу економічних процесів. Залучення ж до аналізу економіки інформації зі ЗМІ дає змогу виявляти мотивацію й логіку дій економічних акторів (підприємств, домогосподарств і держави), досліджувати
механізми інформаційно-психологічного впливу у сфері економічної
діяльності, отримувати відомості стосовно процесів у тіньовому сегменті
економіки, тощо. Адже, продукуючи ті чи ті наративи, ЗМІ пропонують
аудиторії певні ментальні схеми для пояснення різних економічних явищ
і процесів.
Отже, аналіз, проведений з опорою на досвід роботи СІАЗ НБУВ,
показав, що велика наукова (універсальна) бібліотека має значні переваги
порівняно з іншими суб’єктами інформаційних відносин для дослідження
змістового наповнення публічного інформаційного простору для формування стратегічних комунікацій різних галузей та секторів української
економіки.
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Public information space is considered as a set of information sources could be
used to form strategic communications of the economy
Therefore, the analytical work of the scientific library is a means of forming strategic communications. Methodical approaches to the analysis of content filling of public
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ВИКОРИСТАННЯ БІБЛІОТЕКАМИ
СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ ТА МЕДІА-ХОСТИНГІВ
У статті охарактеризовано дві групи найпопулярніших соціальних медіа,
які використовують вітчизняні та зарубіжні бібліотеки: соціальні мережі,
що забезпечують комунікацію з користувачами, та медіа-хостинги, які передусім
є інструментами публікації матеріалів. Розроблено та застосовано для виявлення
загальних тенденцій функціонування бібліотечних представництв у соціальних
медіа критерії аналізу соціальних медіа як джерельної бази бібліотекознавчих
досліджень, а саме: представлення інформації про бібліотеку, централізованість/
дисперсність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку.
Ключові слова: бібліотека, соціальні мережі, медіа-хостинги, бібліотечне
представництво, комунікація, соціальні медіа.

Інтенсивний розвиток інформаційного простору та інформаційнокомунікаційних технологій сприяє розвитку мережевої комунікації
між суб’єктами взаємодій, розширенню використання соціальних
медіа4 у сфері соціокультурних комунікацій, зокрема – інтегрованості
соціальних медіа в бібліотечну діяльність. Соціальні медіа надають нові
можливості щодо представлення, діяльності та комунікації бібліотеки
в інтерактивному медіа-просторі. Поширення процесів мережевізації
на комунікаційну активність бібліотек інтенсифікували взаємодії на рівні
соціальних медіа за різними напрямами: «бібліотека – користувач»,
«бібліотека – бібліотека», «користувач –користувач».
Незважаючи на низку наукових публікацій, присвячених різним
питанням використання бібліотеками соціальних мереж [5, 1, 3, 2, 4],
досі за межами наукового інтересу залишається специфіка представлення
та робота бібліотек у соціальних медіа різних типів. Актуальним залишається з’ясування питання, як саме бібліотеки представляють свою
Детальніше про концептуалізацію поняття «соціальні медіа» в бібліотекознавстві див.: [7].
4
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діяльність та використовують різні типи соціальних медіа з виявленням
специфіки окремих типів соціальних мереж і роботи в них. Дослідження
окресленої проблеми є метою цієї статті.
Для реалізації дослідницьких завдань було зроблено вибірку з восьми
бібліотек, що активно використовують соціальні медіа. Визначальними
підходами для такої вибірки було обрано активність бібліотеки в соціальних
медіа і впливовість (статус, розмір, охоплення аудиторії) бібліотек. Крім
того, важливим було дослідити активність бібліотек різних видів, що дає
змогу простежити залежність між стратегією ведення бібліотечного
представництва в соціальних мережах, читацьким контингентом, масштабами обслуговування, завданнями та місією бібліотек. Отже, у вибірку для
аналізу було включено: бібліотеки загальнодержавного значення (Бібліотека Конгресу США, Британська бібліотека, Національна бібліотека
Шотландії, Національна бібліотека Ізраїлю, Державна бібліотека України
для юнацтва); ОУНБ (Дніпропетровська обласна універсальна наукова
бібліотека (ДОУНБ) ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія);
бібліотеки ВНЗ (Наукова бібліотека Національного університету «КиєвоМогилянська академія», Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка
Національного технічного університету України «Київський політехнічний
інститут»).
Для виявлення загальних тенденцій функціонування бібліотечних
представництв у соціальних медіа проаналізуємо їх за такими критеріями: представлення інформації про бібліотеку, централізованість/
дисперсність, змістовність, інтенсивність зворотного зв’язку 5.
За результатами проведеного аналізу найпопулярніші соціальні медіа,
які використовують вітчизняні та зарубіжні бібліотеки, можна систематизувати у дві групи. Першу групу представляють соціальні мережі,
що забезпечують комунікацію з користувачами (наприклад, Facebook,
Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr). До другої групи можна віднести
медіа-хостинги, які насамперед є інструментами публікації матеріалів (наприклад, YouTube, Pinterest, SlideShare, Flickr, Instagram, i Tunes.
Було виявлено, що найбільша кількість зарубіжних і вітчизняних бібліотек представлена в соціальних мережах, які забезпечують комунікацію
користувачів. Найбільш популярною серед соціальних мереж є Facebook,
у якій представлено найбільшу кількість бібліотек [10].
Результати аналізу активності бібліотечних представництв у соціальних
мережах засвідчують, що всі розглянуті бібліотеки активні за крите5

Детальніше про критерії аналізу див.: [8].
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рієм «представлення інформації». Цей напрям інформування є важливим
інструментом залучення користувачів. Загалом як аватар 6 бібліотечні
представництва використовують зазвичай офіційний логотип у всіх
соціальних мережах, урізноманітнюючи водночас обкладинку 7 бібліотечного представництва.
Під час пошуку бібліотечного представництва в соціальній мережі
насамперед користувачі використовують офіційну (повну або скорочену)
назву бібліотеки – LibraryNaUKMA, «Бібліотека НТУУ КПІ», Library
of Congress, NATL Library Israel. Якщо назва представництва відмінна від
відомої офіційної назви, це викликає проблеми під час пошуку. Наприклад, офіційне бібліотечне представництво ДОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія для назви сторінки в соціальній мережі
Twitter використовує побутовий варіант, до того ж російськомовний –
«Кирилло-Мефодиевка», що ускладнює пошук сторінки в мережі.
Сторінка Державної бібліотеки України для юнацтва в соціальній мережі
Twitter названа Library for youth, що створює аналогічні проблеми.
До цього ж списку можна включити Національну бібліотеку Швейцарії, яка надає назву бібліотечного представництва в соціальній мережі
Twitter – National Library. Можна припустити, що такий неймінг передбачає зв’язок з бібліотеками передусім через офіційний сайт, і вже
з нього – перехід на сторінки соціальних мереж. Автономний пошук
бібліотечного представництва безпосередньо в соціальних медіа за таких
умов обмежений, тому бажано, щоб назва бібліотечного представництва
в соціальних медіа і офіційна назва бібліотеки збігала.
Важливим елементом інформування бібліотечного представництва
в соціальній мережі є профіль сторінки (основна інформація про бібліотеку на сторінці соціальних медіа). Майже всі бібліотечні представництва надають опис бібліотеки або її послуг у профілі представництва
соціальних мереж – короткий або ж більш інформативний. Прикладом
детального інформування можна вважати позиціонування в соціальних
мережах Бібліотеки Конгресу. Так, в описі профілю бібліотечного
6
Аватар – це графічне представлення бібліотечного представництва, яке
використовується для ідентифікації користувачів у соціальних медіа (соціальні
мережі, блоги, віртуальні світи, медіа-хостинги, колаборативні проекти та ін.).
7
Обкладинка – це візуальне представлення бібліотечного представництва, яке
застосовується для персоналізації бібліотеки в соціальних медіа (соціальні мережі,
блоги, медіа-хостинги, рекомендаційні сервіси та ін.). Загалом варто виділити два
напрями щодо використання обкладинок бібліотеками: представлення інформації
про бібліотеку та проекти.
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представництва Бібліотеки Конгресу в соціальній мережі Facebook (https://
www.facebook.com/libraryofcongress/) зазначається рік заснування, режим
роботи, контактні дані включно з маршрутами громадського транспорту; загальна інформація про бібліотеку; посилання на офіційний сайт
бібліотеки; місія бібліотеки та інформація про політику коментування
та публікацій; рубрика «Запитайте бібліотекаря» (Ask a Librarian).
У соціальній мережі Twitter (https://twitter.com/librarycongress) Бібліотека Конгресу в профілі сторінки закликає до вивчення колекцій, послуг;
дає посилання на сторінку директора Карли Гейден (@ LibnOfCongress),
яка у свою чергу закликає до «вивчення офіційного представництва
Бібліотеки Конгресу у Twitter та створення історії разом, використовуючи в описі хештег #makehistory». Таке перехресне цитування покликане, очевидно, як розширювати мережу користувачів, так і підвищувати
системність зв’язків.
У профілі відеохостингу Youtube Бібліотека Конгресу (https://www.
youtube.com/user/LibraryOfCongress) зазначає, що представляє заходи
й сучасні презентації бібліотеки. Також демонструє, що є спонсором
заходів, лекцій і концертів, які є безкоштовними й відкритими для
громадськості, та запрошує на сайт бібліотеки. На сторінці бібліотечного
представництва надаються гіперпосилання на всі соціальні медіа,
де представлена бібліотека.
В Instagram Бібліотека Конгресу (https://www.instagram.com/librarycongress/) у профілі представництва інформує про його мету – представлення подій та «багатих історичних колекцій», запрошує досліджувати
цікаві й потрібні користувачам зображення «з найбільшою бібліотекою
у світі» та надає гіперпосилання на офіційний сайт бібліотеки.
Водночас Бібліотека Конгресу у Flickr (https://www.flickr.com/photos/
library_of_congress/) у профілі представництва зазначає загальну інформацію про бібліотеку, наголошує на тому, що, крім книг, у них є фотографії,
карти, бази даних, фільми, звукозаписи, ноти, рукописи та інформація
в багатьох інших форматах; інформує про те, що відділ друкованих видань
і фотографій займається 14 млн фотографій бібліотеки та представляє
понад 1 млн через онлайн-каталоги; повідомляє про місію бібліотеки;
надає посилання на інші соціальні медіа. Бібліотека зазначає, що надання
історичних колекцій фотографій через Flickr – це прекрасна можливість
більш широко розповсюджувати її найпопулярніші зображення. Вона
пише про те, що пропонує публічний доступ до широкого спектра інформації, попереджує про можливість того, що деякі історичні матеріали
можуть містити образливу мову або негативні стереотипи і зазначає,
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що такі матеріали повинні розглядатися в контексті відповідного періоду
часу та вона не підтримує погляди, виражені в таких матеріалах.
У свою чергу, рубрика «Поширені запитання» на офіційному сайті
бібліотеки (Library of Congress Photos on Flickr: Frequently Asked
Questions) (http://www.loc.gov/rr/print/flickr_pilot_faq.html?loclr=flik) надає
інформацію про доступ до фотографій у Flickr, користувацькі можливості в цій мережі (додавання тегів, заміток і коментарів до фотографій),
технічну інформацію. У кожному розділі розміщені запитання та відповіді,
наприклад, щодо розміщення, вибору й кількості фотографій, створення
облікового запису для перегляду зображень, пошуку матеріалів, участі
користувачів у завантаження та оцифрування фотографій тощо.
Аналогічно Британська бібліотека також надає гіперпосилання на соціальні медіа та офіційний сайт і закликає користувачів писати про те, що вони
хотіли б побачити на бібліотечній сторінці.
Щодо вітчизняних бібліотек, то серед них лідером є Наукова бібліотека
НаУКМА (Національного університету «Києво-Могилянська академія»)
як щодо представленості в найбільшій кількості соціальних медіа, так
і якості представленості. Бібліотека надає повний опис представленості
у всіх соціальних медіа. Наприклад, у соціальній мережі Facebook бібліотека (https://www.facebook.com/NaUKMA.Library) надає години роботи,
історію, контактні дані, місію бібліотеки та загальну інформацію про бібліотеку. Так, у Linkedin бібліотека НаУКМА надала відомості про те,
що вона постачальник високоякісних наукових інформаційних ресурсів
і послуг для спільноти НаУКМА та представила гіперпосилання
на офіційний сайт бібліотеки. У Flickr наукова бібліотека НаУКМА
в профілі представництва надає історію бібліотеки та загальну
інформацію про бібліотеку. Щодо Youtube, бібліотека НаУКМА в профілі
відеохостингу також надає загальну інформацію про бібліотеку, а саме
про те, що університетська бібліотека НаУКМА – координована мережа
з 10 бібліотек і бібліотеки надають широкий вибір ресурсів для забезпечення наукової та академічної місії університету. В описі профілю бібліотечного представництва зазначено, що для них важливим є створення
якісного інформаційного забезпечення для підготовки бакалаврів
і магістрів, підтримка наукових студій аспірантів, докторантів та викладачів. На жаль, гіперпосилання вказане тільки на сторінку бібліотеки
в соціальній мережі Google+.
Отже, в результаті аналізу представленості бібліотек у соціальних медіа
виявлено два підходи щодо формування профілю: представлення інформації про бібліотеку (фактично дублювання загальної інформації про
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бібліотеку, наявної на офіційному сайті) або ж представлення інформації
про представництво бібліотеки в соціальних медіа, для такої стратегії
характерна орієнтація на діалог з користувачами. Корисним, хоча далеко
не завжди реалізованим, є надання гіперпосилання на інші соціальні
медіа в профілі бібліотечних представництв. Під час дослідження
виявлено широкий діапазон інформування бібліотеками в соціальних
медіа та диференціацію повідомлень у соцмережах – надання різноманітної інформації бібліотеками для різних мереж і сервісів залежно від
призначення мереж.
Підвищення кросмедійності (встановлення перехресних зв’язків між
офіційними сторінками і сторінками окремих осіб та сайтами бібліотек)
у поєднанні з функціональною спеціалізацією представництв у різних
соціальних медіа, тобто відмовою від уніфікованої інформації для всіх
типів соціальних медіа, видається найбільш оптимальною стратегією.
Така стратегія хоч і трудозатратна, але виправдана, оскільки підвищує
ефективність бібліотечного представництва в соціальних медіа.
Соціальні медіа є альтернативним каналом комунікації, тому доречно
було б відмовитися від дублювання загальної інформації про бібліотеку,
якою аудиторія вже володіє. Розраховуючи на залучення аудиторії, також
варто використовувати унікальність соціальних медіа як засобу спілкування з користувачами.
Щодо критерію централізованості/дисперсності, то аналіз передбачив
виявлення неосновних сторінок, які існують паралельно з основними [8].
Цікавою в цьому контексті є політика ДОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія. Бібліотека представлена в соціальній
мережі Facebook 10 сторінками: власне офіційною, а також «дочірніми»:
«Встречи с искусством Let’s talk about art», «Историческое Приднепровье»,
«Книжковий сомельє он-лайн», «Скринька захоплень», «День за днем»,
«Italianissimo Dnipropetrovsk (Ucraina)», «TreffPUNKT (Dnipropetrovsk)»,
«Daile Dnepropetrovska», «Harakka Ry – Dnipropetrovsk (Ukraina)».
Розглянуті бібліотечні представництва не дублюють контент офіційного
сайту бібліотеки, вони створюють унікальне тематичне наповнення сторінок. Така політика становить інтерес і як приклад диференціації бібліотечної діяльності в соціальних медіа з метою підвищення її адресності
й персоніфікації контенту, і з точки зору методики досліджень бібліотечних
представництв, у якій видається за доцільне рекомендувати аналіз усієї
сукупності сторінок бібліотек, представлених у соціальних медіа.
Щодо змістовності бібліотечної сторінки в соціальних медіа, то вона
визначається інформативним наповненням контенту [8]. Насамперед
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детальніше розглянемо змістове наповнення сторінки бібліотеки
в соціальних мережах, які забезпечують комунікацію користувачів:
Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, Tumblr. У цих мережах бібліотеки представляють своє представництво за допомогою текстових
повідомлень, світлин, відео- та аудіодокументів.
Facebook надає можливість представляти основний новинний потік
інформації, що називається новинною стрічкою, систематизувати фотографії в альбоми та публікувати відео. Загалом як зарубіжні, так
і вітчизняні бібліотеки в соціальній мережі Facebook інформують про
колекції, події та заходи, фонди, новини, графік роботи бібліотеки
та популяризують бібліотеку і читання. Бібліотеки активно публікують
світлини та відеоматеріали, що ілюструють події культурного життя
та активності установи, репрезентують фонди та колекції. Британська
бібліотека у Facebook (https://www.facebook.com/britishlibrary), крім
традиційного для більшості бібліотек контенту, публікує рекламні повідомлення про брендові товари бібліотечної крамниці. Наприклад, запрошує
відвідати чарівну крамницю роману «Гаррі Поттер» з гіперпосиланням
на офіційний сайт бібліотеки, де можна придбати різні товари, серед
яких – чарівні палички, мітли, книги, сувеніри тощо.
Інструменти соціальної мережі дають змогу систематизувати візуальний
матеріал, об’єднуючи його в «альбоми», типовими для більшості бібліотек
є альбоми «будівлі бібліотеки», «події бібліотеки» та «колекції бібліотеки».
Ефективним видається прийом, який використовує Наукова бібліотека
НаУКМА, називаючи деякі альбоми за допомогою хештегів, це загалом
заходи, наприклад, #LibraryShelfie Day, #kmalibrarychallenge. Варто
відмітити професійний підхід до створення такого контенту, наприклад,
Національна бібліотека Шотландії (https://www.facebook.com/NationalLibraryOfScotland/) текстові повідомлення супроводжує оригінальними світлинами, зроблені веб-дизайнером бібліотеки. Слід зазначити, що бібліотечне
представництво у Facebook дає можливість використовувати інструмент
«події» та «замітки» як окремі підсторінки [9], що ефективні для
залучення користувачів до участі в заходах та надання розширеної
інформації, головним чином текстової.
Щодо використання бібліотеками соціальної мережі Twitter, то треба
зауважити, що бібліотеки, як зарубіжні, так і вітчизняні, у соціальній
мережі інформують про цифрові колекції, виставки, новини бібліотеки,
вікторини, події, курси, вікторини; републікують дописи користувачів
чи інші новини, що стосуються бібліотеки; публікують розважальний
контент; популяризують бібліотеку. Змістове наповнення сторінок
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бібліотек у медіа-хостингах, які передбачають розміщення матеріалів
користувачами (наприклад, YouTube, Flickr, SlideShare, Pinterest,
Instagram). У цих мережах бібліотеки представляють свою діяльність
за допомогою графічного та відеоконтенту.
У Flickr бібліотеки представляють візуальний контент за допомогою так
званого потоку та альбомів, у яких зібрані зображення певної тематики.
Кожен альбом бібліотеки представляє загальний опис; кількість зображень
в альбомі; кількість переглядів альбому; можливість закачати альбом,
пропонуючи архівацію зображень та наголошуючи на тому, що авторські
права належать користувачу спільноти; функцію перепостити альбом
в інші мережі. Всі зображення, які представлено в альбомах, містять
загальний опис; замітки; формат файлу, наприклад, світлини, малюнки
та ін.; інформацію про права; повідомлення про репозиторій бібліотеки,
де зберігаються матеріали, пропонуючи додаткову інформацію про
колекції матеріалів за адресою офіційного сайту бібліотеки; інформацію
щодо перегляду зображень із кращою якістю, надаючи гіперпосилання
на офіційний сайт бібліотеки; інформацію щодо тегів, які полегшують
пошук зображень у мережі та можуть додаватись як користувачем, так
і спільнотою Flickr за допомогою технології розпізнавання зображень,
якщо користувач вже надав до 75 тегів, при цьому одні теги відрізняються
від інших за кольором; повідомлення щодо додаткової інформації, а саме,
перегляду конфіденційності та рівню безпеки. Крім того, під кожним
зображенням в альбомі бібліотеки надається можливість подивитися
кількість переглядів, вподобань і коментарів та підписатися на сторінку.
Простежується також зв’язаність зображень у різноманітних групах,
альбомах та галереях користувачів.
Наприклад, Бібліотека Конгресу створила у Flickr колекцію «Історичні
фотографії (пілотний Flickr проект бібліотеки Конгресу)» (https://www.
flickr.com/photos/library_of_congress/collections/72157601355524315/),
яка містить 23 альбоми. Бібліотека Конгресу запрошує вивчити історію
візуально, дивлячись на цікаві фотографії з колекцій, і закликає до коментування та написання тегів користувачів, щоб допомогти знаходити
та використовувати зображення. Бібліотека також зазначає, що співробітники створюють цифрові версії популярних колекцій зображень в Інтернеті якнайшвидше, спираючись, насамперед, на ідентифікаційну інформацію, що постачається з оригінальними фотографіями, тому цей текст
може бути неповним, а іноді навіть неточним. Вона вітає будь-який внесок
у роботу: внесок описів, місць розташування, тегів, а також загальних
реакцій. Показовим є приклад створення Бібліотекою Конгресу у Flickr
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колекції «Історичні газети» (https://www.flickr.com/photos/library_of_
congress/collections/72157619370519453/), яка містить три альбоми. Бібліотека Конгресу пропонує вивчити «перший проект історії», подивившись
ілюстровані сторінки в старих газетах, відібраних з онлайн-колекцій.
Бібліотека Конгресу у співпраці з Національним фондом гуманітарних
наук працює з багатьма партнерами в США, щоб забезпечити доступ
до цифрових копій американських газет через Національну цифрову
газетну програму. Вона зазначає, що газети зазвичай оцифровуються
з мікрофільмів з основною структурною інформацією, яка допомагає
поміщати їх онлайн вільно доступним способом.
Сьогодні Бібліотека Конгресу – єдина бібліотека, яка має широкий
вибір галерей у Flickr – 15 галерей щодо бібліотечних будівель, бібліотечних фондів, читальних залів тощо. Цікавим є те, що наповнюють
галереї фотографіями користувачі. Також важливим є те, що Бібліотека Конгресу входить у чотири групи, серед яких – «Палата громад
Флікр» (Flickr Commons), «Урядовий Флікр» (Flickr Gov), «Тімоті Х.
О’Салліван» (Timothy H. O’Sullivan), «Офіційні американські державні
фотопотоки» («USA.gov – Official U. S. Government Photostreams»).
Групи – це мікроспільноти, які створюються навколо світлин, об’єднаних
за якимсь принципом. Кожна група є специфічною за ідеєю, бувають
й абстрактні групи, наприклад, у які надсилають світлини тільки тоді,
якщо на них є елементи червоного кольору. Лідером Бібліотека Конгресу
є і за кількістю завантажених світлин – 30,105 тис. з 2007 р.
Наукова бібліотека НаУКМА у Flickr (https://www.flickr.com/people/
librarynaukma/) представлена 11 колекціями, серед яких альбоми подій
та заходів у житті бібліотеки, фондів, архітектури бібліотеки. Серед
представлених колекцій важливою є колекція «Архітектура та інтер’єр»
бібліотеки НаУКМА, яка представлена трьома альбомами «Бібліотека
Тетяни та Омеляна Антоновичів» (будівля до реконструкції), «Наукова
бібліотека – Стара академічна будівля» (Research Library – Old Academic
Bulding), «Бібліотека Тетяни та Омеляна Антоновичів» («Будівля під
час реконструкції. 2004–2005 рр.»), що формує фотоімідж бібліотеки
в інтерактивному просторі.
Щодо соціальної мережі Pinterest: завантажені світлини в Pinterest
називаються пінами, водночас, альбоми, до яких вони належать, –
дошками. Результати аналізу галерей бібліотек у соціальній мережі
Pinterest показав, що вони цілком відповідають їх тематичному спрямуванню. Тобто листівки, світлини, малюнки об’єднані однією тематикою.
Наприклад, Бібліотека Конгресу в соціальній мережі Pinterest (https://
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www.pinterest.com/LibraryCongress/) представляє 63 альбоми, серед яких
1734 світлини щодо представлення своїх фондів – листівки, світлини,
ілюстрації, плакати; популяризації бібліотечних продуктів з гіперпосиланнями на офіційних сайт бібліотеки та реклами товарів із зображенням
бібліотеки та фонду: «Афроамериканський місяць історії» (African
American History Month), «Весь той джаз» (All That Jazz), «Мистецтво
хорошої їжі» (The Art of Good Eating), «Птахи Одюбона» (Audubon
Birds), «Журнал Бібліотеки Конгресу» (Library of Congress Magazine),
«Крамниця бібліотеки» (Shop the Library) тощо. Найбільше бібліотека
Конгресу представляє в соціальній мережі Pinterest свої фонди. Цікавим
є альбом «Журнал Бібліотеки Конгресу» (Library of Congress Magazine),
у якому бібліотека представляє видання бібліотеки, яке видається двічі
на місяць щодо історії бібліотеки, демонстрації її багатьох талановитих
співробітників, а також розділення та сприяння використанню ресурсів
найбільшої бібліотеки у світі. Не менш цікавим є альбом «Крамниця
бібліотеки» (Shop the Library), який представляє книги, браслети, ручки
та інші товари із зображенням бібліотеки та фонду з гіперпосиланнями
на офіційний сайт бібліотеки, які можна придбати.
Британська бібліотека в соціальній мережі Pinterest (https://www.
pinterest.co.uk/britishlibrary/) представляє 32 альбоми та 1958 світлин про
фонди бібліотеки, заходи та події бібліотеки, будівлі бібліотеки, реклами
товарів. Наприклад, «Аліса в Країні Чудес» (Alice in Wonderland), «Блоги
Британської бібліотеки» (British Library Blogs), «Подарунки Британської
бібліотеки» (British Library Gifts), «Зроблено з Британською бібліотекою» (Made with the British Library) тощо. Оригінальним є альбом
Британської бібліотеки «Зроблено з Британською бібліотекою» (Made
with the British Library), який містить світлини з гіперпосиланнями
на статті та відеосюжети успіху користувачів, якого вони досягли завдяки
користуванню бібліотечним фондом. Наприклад, Елеонора Стюарт
використала онлайн-колекцію для того, щоб подивитися на «Пригоди
Аліси під землею», яка надихнула її створити ілюстрований посуд. Діана
Ньюол використала дивовижну колекцію карт, щоб відтворити втрачене
місто Кандія, столиці Криту XV ст. [11]. Альбом «Подарунки Британської
бібліотеки» (British Library Gifts) містить світлини бібліотечної крамниці
з гіперпосиланнями на офіційний сайт, де їх можна придбати. В альбомі
«Будівля Британської бібліотеки» (British Library building) представлено
50 чудових світлин будівель Британської бібліотеки.
Національна бібліотека Ізраїлю представлена в Pinterest (https://
www.pinterest.com/nliisrael/) 41 альбомом та 384 світлинами, серед яких
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представлено фонди бібліотеки, події, бібліотечні будівлі. Наприклад,
альбом «Список бібліотекаря» (The Librarian’s List) містить 8000 світлин
найулюбленіших книг бібліотеки, книжкових цитат, створених бібліотекарями для користувачів, у якому бібліотека закликає до співпраці
користувачів у соціальній мережі. В альбомі «Будівля Національної бібліотеки» (The National Library Building) представлено 17 світлин установи,
серед яких загалом світлини читальних залів та бібліотеки.
Сьогодні бібліотеки активно нарощують свою роботу в соціальній
мережі Instagram. Світлини в соціальній мережі можна переглядати
за допомогою потоку. Потік світлин нагадує новинний потік офіційного
сайту. У цьому разі бібліотекам доцільно використовувати хештеги,
які дають змогу створити внутрішню бібліотечну базу за певною
тематикою контенту. Загалом зображення в Instagram містять загальний
опис та хештеги. Зарубіжні бібліотеки представляють в Instagram бібліотечні події та заходи, фонди. Водночас вітчизняні бібліотеки надають
перевагу представляти в Instagram бібліотечні події та заходи, популяризувати бібліотеку, інформувати щодо графіку роботи бібліотеки. Наприклад, Британська бібліотека (https://www.instagram.com/britishlibrary/)
пропонує ознайомитись із світовою літературою та проектом «Відкриття
літератури: 20 ст.» (Discovering Literature: 20 th Century), у якому розповідає про поетів та письменників минулого століття, пропонуючи ще і на
офіційному сайті ознайомитись із літературною спадщиною кращих
представників цієї галузі XX ст., яка представлена безпосередньо в бібліотеці [6].
Представництво бібліотеки університету Сан-Франциско (https://www.
instagram.com/unilibrary/) налічує трохи більше 3464 читачів. Студенти
в процесі підготовки викладають свої фото, відзначають бібліотеку,
і це допомагає керівництву стежити за інтересами, запитами, відгуками
студентів [6].
Щоб підвищити інтерес аудиторії до бібліотечного представництва
в Instagram та виділитися на фоні інших бібліотек, бібліотека Мільбурського
університету (https://www.instagram.com/unilibrary/) запустила онлайнпровідника, який допоможе аудиторії розібратись із постами. Таким
чином, у бібліотечного представництва з’явився Кен – інтелектуал, який
приваблює увагу, але тільки в ляльковому виконанні. Керівництво бібліотечного представництва вигадало хештег – #libraryken [6].
YouTube – мережа, яка призначена для розміщення відео, які можна
систематизувати в списки відтворення – плейлисти. Це третя за популярністю мережа серед зарубіжних та вітчизняних бібліотек [10]. Наприклад,
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Бібліотека Конгресу в YouTube представлена 41 плейлистом (https://www.
youtube.com/user/LibraryOfCongress), серед яких відеоматеріали щодо
подій і заходів бібліотеки, фондів. Найпопулярнішим відеоконтентом
є матеріали щодо представлення фільмів бібліотеки.
Британська бібліотека в YouTube представлена 27 плейлистами (https://
www.youtube.com/user/britishlibrary), серед яких відеоконтент про події
та заходи бібліотеки, фонди. Цікавими є відеоматеріали щодо реєстрації
в бібліотеці, користування читальними залами та колекціями (Registering
with the Library,Using the Reading Rooms,Exploring the collections:the
researcher) та ін. Найпопулярнішими виявилися матеріали щодо популяризації бібліотеки. Слід зазначити, що на сторінці бібліотеки в YouTube
присутнє дублювання інформації зі сторінкою бібліотеки у Pinterest.
Наукова бібліотека НаУКМА представлена в YouTube (https://www.
youtube.com/user/LibraryNaUKMA/feed) 12 плейлистами щодо подій
та заходів, популяризації бібліотеки. Цікавим є плейлист бібліотеки «Відео,
які сподобалися», серед яких представлено 11 відеоматеріалів щодо семінарів, флешмобів, різних консультативних відеоматеріалів на допомогу
користувачу.
ДОУНБ ім. Первоучителів слов’янських Кирила і Мефодія в YouTube
(https://www.youtube.com/user/dounbkm/featured) представлена двома плейлистами, серед яких відеоматеріали щодо бібліотеки та буктрейлерів
бібліотеки. Наприклад, плейлист «Конкурс буктрейлерів_Тарас Шевченко
в кадрі_» містить 40 відеоматеріалів, серед яких відеоматеріали про золоті
вірші великого Кобзаря, зібрання творів, вибрану поезію тощо.
Інтенсивність зворотного зв’язку з користувачами може визначатися
кількістю уподобань (Likes) сторінки та вподобань сторінкою бібліотеки (інших публікацій, коментарів, акаунтів); наявністю рейтингу
сторінки; вподобаннями (Likes), коментарями та репостами публікацій
представництва бібліотеки [8].
Щодо кількості вподобань представництв, то першість серед проаналізованих зарубіжних бібліотек займає Бібліотека Конгресу
у Facebook (376 995 вподобань), Британська бібліотека у Twitter (1,08 млн
читачів), Британська бібліотека в Google+ (62 894 читачів), Бібліотека Конгресу у Flickr (69,3 тис. фоловерів), Британська бібліотека
в Pinterest (237 649 читачів), Британська бібліотека в Instagram (138 тис.
читачів), Бібліотека Конгресу в YouTube (67 626 читачів). Серед вітчизняних бібліотек, то лідером виступає Наукова бібліотека НаУКМА, яка
має кількість читачів у Facebook – 4918, Twitter – 557, YouTube – 139,
Flickr – 15 (станом на 9 листопада 2017 р.).
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Так, щодо рейтингу бібліотечних представництв, то його мають
Британська бібліотека, Бібліотека Конгресу США, Національна бібліотека Шотландії, Наукова бібліотека НаУКМА, Бібліотека НТУУ КПІ,
Дніпропетровська обласна універсальна наукова бібліотека. Бібліотеки можуть мати вищий оціночний бал сторінки, але менше відгуків
і навпаки. Лідером у цій вибірці серед зарубіжних бібліотек виступає
Британська бібліотека, яка має 9369 відгуків та оцінку 4,6 (із 5) від
користувачів (станом на 9 листопада 2017 р.). Загалом відгуки залишені
користувачами про виставки, колекції, бібліотеку, персонал. Їх можна
охарактеризувати як позитивні, текстові, монологові, тематично –
вираження емоцій і почуттів. Але існує і критика користувачами щодо
організаційних питань бібліотеки, а саме, щодо переповненості приміщень виставок відвідувачами, відсутності великої кількості навушників
на виставці тощо.
Щодо вітчизняних бібліотек, то у бібліотечних представництв загалом
присутній тільки оціночний бал, а відгуків майже немає. Є поодинокі
відгуки, наприклад, на сторінці Бібліотеки НТУУ КПІ присутні два
відгуки, один позитивний про бібліотеку, інший із запитанням де програма
курсу та методичний склад. Щодо сторінки ДОУНБ ім. Первоучителів
слов’янських Кирила і Мефодія, то там присутні декілька відгуків, один
негативний щодо монографії яку користувач давно надіслав у фонд, а її
немає в каталогах. На що бібліотека через два тижні відповіла, що монографія вже є в каталозі.
Коментарі окремої публікації представництва бібліотеки в соціальних
мережах можуть бути найголовнішим показником аналізу контенту
бібліотеки. Наприклад, Бібліотека Конгресу повідомляє в соціальній
мережі Facebook (допис від 3 листопада 2017 р.) щодо бібліотечної
новини, а саме про те, що вона одержала архіви виступів ведучого
Діка Каветта. Ця публікація отримала від користувачів 323 вподобання,
40 перепостів та 17 коментарів. Представлені коментарі до публікації – текстові; тематично – вираження емоцій і почуттів; монологові;
зв’язані, які утворюють тематичний дискурс; тональність – позитивна.
Загалом користувачі в коментарях позитивно відгукуються про виступи
ведучого.
Водночас Бібліотека НТУУ КПІ в соціальній мережі Facebook (допис
від 27 жовтня 2017 р.) анонсує про тренінг «Зі статтями у Вікіпедії не все
так просто» від Дмитра Столяренка. Користувачі відмітили публікацію
шістьома вподобаннями, зробили три перепости та залишили один
коментар щодо того, чи буде відеозапис тренінгу, на який не отримали
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відповіді. Отже, було виявлено, що одні бібліотеки дублюють контент
у різних соцмережах, інші подають унікальний контент залежно від типу
мережі. Але більшість бібліотек подає унікальний контент відповідно
до мережі, що є надзвичайно важливим для бібліотеки. Бібліотеки представляють події, заходи, фонди та ін. у різних соціальних мережах за допомогою
повідомлень, світлин, відеоматеріалів. Обґрунтовано ефективність
використання візуального і відеоконтенту та таких інструментів як «подія»
та «опитування». У цьому контексті доведено перспективність використання соціальної мережі Pinterest щодо візуального представлення фондів
та діяльності бібліотек. У результаті аналізу виявлено, що особливо вітчизняним бібліотекам доцільно активніше вивчати перспективи використання
різних соціальних мереж, звертаючи увагу на провідний зарубіжний досвід.
Інтенсивність зворотного зв’язку – важливий показник аналізу бібліотеки в соціальних медіа. Обґрунтовано, що коментарі – провідний
показник аналізу зворотного зв’язку бібліотеки в соціальних медіа. Треба
також відзначити оперативність реагування адміністратора бібліотечного
представництва на коментарі користувачів, яка вказує на високий рівень
комунікації з користувачами. На відміну від зарубіжних, на сторінках
вітчизняних бібліотечних представництв виявлено незначну кількість
коментарів, на які здебільшого немає відповіді, що говорить про низький
рівень зворотного зв’язку з користувачами.
Перспективами розвитку бібліотечного представництва в інтерактивному медіа-середовищі визначено: створення системи як представлення, так і використання бібліотеками соціальних медіа, тобто акумулювання унікальної інформації в різних соціальних медіа – соціальних
мережах, колаборативних проектах, віртуальних світах, блогах; інтеграція соціальних медіа та веб-сайтів бібліотек в універсальні мережеві
інформаціцно-комунікаційні центри з акумуляції та забезпечення доступу
до інформаційних ресурсів.
Підсумовуючи, зазначимо, що необхідно визначити підходи до аналізу
представництва бібліотек у соціальних медіа, що здатні стати ефективними
інструментами оцінювання роботи бібліотек в інтерактивному просторі,
формування стратегії й тактики ведення бібліотечного представництва
в соціальних медіа.
Список використаних джерел
1. Горовий В. Шляхи підвищення ефективності функціонування
соціальних комунікацій в умовах посилення глобальних інформа103

ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53

ційних впливів : монографія / В. Горовий (кер. проекту), М. Закіров,
Ю. Половинчак [та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2018. – 319 с.
2. Гранчак Т. Використання національними бібліотеками соцмереж для
представлення бібліотечних продуктів і послуг / Т. Гранчак // Бібл. вісн. –
2016. – № 1. – С. 18–29.
3. Мар’їна О. Бібліотека в цифровому просторі : монографія / О. Мар’їна ;
Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2017. – 326 с.
4. Онищенко О. Соціальні мережі як інструмент взаємовпливу влади
та громадянського суспільства / [О. Онищенко, В. Горовий, В. Попик
та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. – Київ,
2014. – 260 с.
5. Половинчак Ю. Сучасне інформаційно-комунікаційне середовище
як простір трансформації української національної ідентичності : монографія / Ю. Половинчак ; наук. ред. В. Горовий ; НАН України, Нац. б-ка
України ім. В. І. Вернадського. – Київ, 2017. – 372 c.
6. Профили библиотек в Instagram, на которые всем стоит подписаться!
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: https://chernozem.info/journal/profili-bibliotek-v-instagram-na-kotorye-vsem/. – Загл. с экрана.
7. Струнгар В. Бібліотека і соціальні медіа: термінологічно-понятійний
аспект / В. Струнгар // Бібл. вісн. – 2014. – № 6. – С. 23–27.
8. Струнгар В. Бібліотечні проекти в соціальних медіа як джерела
бібліотекознавчих досліджень / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України
ім. В. І. Вернадського. – 2015. – Вип. 41. – С. 371–381.
9. Струнгар В. Представлення бібліотеки в інтерактивному медіасередовищі: змістовий аналіз / В. Струнгар // Наук. пр. Нац. б-ки України
ім. В. І. Вернадського. – 2017. – Вип. 46. – C. 329–344.
10. Струнгар В. Статистичний підхід до вивчення комунікації
бібліотеки і користувача через соціальні медіа / В. Струнгар // Science
and Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences. – 2015. –
No. III (11). – Issue 67. – pр. 80–84.
11. Made with the British Library [Electronic resource]. – Mode of access:
https://www.pinterest.co.uk/britishlibrary/made-with-the-british-library/.
–
Title from the screen.
References
1. Horovyi, V. et al. (2018). Shliakhy pidvyshchennia efektyvnosti funktsionuvannia sotsialnykh komunikatsii v umovakh posylennia hlobalnykh
104

Валерія Струнгар

Використання бібліотеками соціальних мереж та медіа-хостингів

informatsiinykh vplyviv [Ways to increase efficiency of social communications functioning in the conditions of global information influences strengthening]. Kyiv [in Ukrainian].
2. Hranchak, T. (2016). Vykorystannia natsionalnymy bibliotekamy
sotsmerezh dlia predstavlennia bibliotechnykh produktiv i posluh [Usage
of social networks by national libraries for presentation of library products
and services]. Bibliotechnyi visnyk – Library Journal, no. 1, pp. 18–29 [in
Ukrainian].
3. Mar’ina, O. (2017). Biblioteka v tsyfrovomu prostori [Library in Digital
Space]. Kharkiv [in Ukrainian].
4. Onyshchenko, O. et al. (2014). Sotsialni merezhi yak instrument vzaiemovplyvu vlady ta hromadianskoho suspilstva [Social networks as the tool of mutual
influence of state authorities and civil society]. Kyiv [in Ukrainian].
5. Polovynchak, Yu. (2017). Suchasne informatsiino-komunikatsiine
seredovyshche yak prostir transformatsii ukrainskoi natsionalnoi identychnosti [Modern information and communication environment as space for
Ukrainian national identity transformation]. Kyiv. https://doi.org/10.15407/
nbuv.0002155 [in Ukrainian].
6. Profili bibliotek v Instagram, na kotorye vsem stoit podpisatsia!
[Instagram library profiles that everyone should subscribe to!]. Retrieved
from https://chernozem.info/journal/profili-bibliotek-v-instagram-na-kotoryevsem/ [in Russian].
7. Strungar, V. (2014). Biblioteka i sotsialni media: terminolohichnoponiatiinyi aspect [Library and social media: terminological and conceptual
aspect]. Bibliotechnyi visnyk – Library Bulletin, no. 6, pp. 23–27 [in Ukrainian].
8. Strungar, V. (2015). Bibliotechni proekty v sotsialnykh media yak
dzherela bibliotekoznavchykh doslidzhen [Library projects in social media as
sources for library srtudies]. Naukovi pratsi Natsionalnoi biblioteky Ukrainy
imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky National Library
of Ukraine, issue 41, pp. 371–382 [in Ukrainian].
9. Strunhar, V. (2017). Predstavlennia biblioteky v interaktyvnomu mediaseredovyshchi: zmistovyi analiz [Representation of library in the interactive
media environment: substantial analysis]. Naukovi pratsi Natsionalnoi
biblioteky Ukrainy imeni V. I. Vernadskoho – Transactions of V. I. Vernadsky
National Library of Ukraine, issue 46, pp. 329–344. https://doi.org/10.15407/
np.46.329 [in Ukrainian].
10. Strungar, V. (2015). Statystychnyi pidkhid do vyvchennia komunikatsii
biblioteky i korystuvacha cherez sotsialni media [The statistical approach to
study of library and user communication through social media]. Science and
105

ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53

Education a New Dimension. Humanities and Social Sciences, III (11), issue
67, pp. 80–84. Kyiv [in Ukrainian].
11. Made with the British Library. Retrieved from https://www.pinterest.
co.uk/britishlibrary/made-with-the-british-library/ [in English].
Стаття надійшла до редакції 08.08.2019.
Valeriіa Strungar,
PhD (Social Communications), Head of Department,
V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
Kyiv, Ukraine
ORCID: 0000-0002-6706-8427
Use of Social Networks and Media Hosting by Libraries
The purpose of the article is to study library activities and use different types of
social media, identifying the specifics of certain types of social networks and working
with them. Overview of modern domestic and foreign libraries experience in using
social media, the main modern trends of development of library interactive space
are described. The article identifies two groups of the most popular social media that
domestic and foreign libraries use: social networks that provide communication with
users (for example, Facebook, Twitter, Google, LinkedIn, Tumblr) and media hosting,
which are primarily tools of posting materials (for example, YouTube, Pinterest, SlideShare, Flickr, Instagram, iTunes).
Criteria for the analysis of social media as a source base for library research have been
developed and applied to identify general trends in the functioning of library in social
media were: presentation of information about the library, centralization / dispersion,
content, intensity of feedback. The study revealed a wide range of information posted
by libraries in social media and differentiation of messages in social networks – provision of various information by libraries for different networks and services depending on
the purpose of networks. On the basis of the conducted research it is offered to libraries
to abandon unified information for all types of social media though strategy and laborintensive is presented, but it is justified as increases efficiency of library representation in
social media. The prospects for the development of library representation in the interactive media environment are defined: the creation of a system of libraries representation
that could be used by libraries in social media, that is, the accumulation of unique
information in various social media – social networks, collaborative projects, virtual
worlds, blogs; integration of social media and library websites into universal network
information and communication centres for accumulation of information and provision
of access to information resources.
Keywords: library, social networks, media hosting, library representation, communication, social media
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БІБЛІОТЕЧНИЙ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНИЙ
СУПРОВІД РЕГІОНАЛЬНИХ ВЛАДНИХ ІНСТИТУЦІЙ
ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА РОЗВИТКУ
СТРАТЕГІЧНИХ КОМУНІКАЦІЙ:
ДОСВІД СІАЗ І НЮБ НБУВ
Розглянуто роль і значення наукової бібліотеки в процесі розвитку соціальнополітичної комунікації, зокрема інформаційно-аналітичне забезпечення місцевих органів державної влади та самоврядування. Проаналізовано досвід роботи
СІАЗ і НЮБ НБУВ щодо наповнення каналів комунікації влади і громади науковою суспільно значущою інформацією, що окреслює стратегічні напрями розвитку демократичного суспільства. Обґрунтовано, що напрацювання аналітичних
структур наукової бібліотеки становлять значний потенціал для подальшого розвитку державної системи стратегічних комунікацій.
Ключові слова: наукова бібліотека, інформаційно-аналітичний супровід регіональних органів державної влади і місцевого самоврядування, стратегічні комунікації.

У сучасних політичних умовах посилення значущості інформаційної
складової у державному розвитку актуалізує проблеми забезпечення
суспільно-інформаційних запитів, ефективність комунікативної взаємодії
у всіх сферах життєдіяльності суспільства. Для подальшого стабільного
розвитку країни вкрай необхідним є забезпечення системи державного
управління ефективною системою інформаційно-комунікативного зв’язку
між владою та громадянським суспільством. Розуміння владою і суспільством проведення реформ і змін, їх підготовка, вироблення необхідних
рішень і подальша їх реалізація потребують відповідного інформаційного
супроводу. Це посилює роль провідних суб’єктів інформаційного ринку –
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наукових бібліотек, які вдосконалюють свою діяльність, зокрема інформаційно-аналітичний напрям для ефективного забезпечення всезростаючих інформаційних запитів, зокрема у сфері державного управління.
Метою статті є осмислення й теоретичне узагальнення практики аналітичних підрозділів НБУВ у процесі інформаційно-аналітичного супроводу місцевих органів державної влади та самоврядування. Акцентується
увага на потенціалі досвіду аналітичних підрозділів наукової бібліотеки
як перспективного чинника розбудови державної системи стратегічних
комунікацій.
У своїх працях В. Горовий, Н. Сляднєва, Т. Гранчак, Л. Чуприна,
Н. Іванова, В. Пальчук та інші науковці акцентують увагу на зростаючому значенні діяльності аналітичних бібліотечних структур в умовах
необхідності вироблення дієвих стратегій протистояння громадянського
суспільства деструктивним інформаційним впливам, затвердження
наукової бібліотеки як ефективного суб’єкта в системі стратегічних комунікацій, що передбачає застосування бібліотечними фахівцями спеціальних
знань і навичок для ефективного інформаційно-аналітичного забезпечення
як широкого загалу бібліотечних користувачів, так і цільових груп, зокрема
представників владних, бізнесових, громадських структур.
Як наголошує Т. Гранчак, «виконуючи інформаційні замовлення
владних структур стосовно вивчення громадської думки з різних
суспільно-політичних і соціально-економічних проблем, бібліотека
виступає опосередкованим каналом зворотного зв’язку у процесі
політичної комунікації, даючи владі змогу зробити висновки щодо
ефективності як урядової політики, так і тієї політичної комунікації,
що була нею здійснена. Фактично співробітниками бібліотек готується
інформаційна база для владних висновків стосовно того, на яку саме
управлінську ініціативу очікує громадськість» [1, с. 168].
Представники органів державної влади, сфери бізнесу, політики,
культури, науки стикаються з труднощами в процесі пошуку серед великої
кількості інформресурсів необхідної їм інформації, яку, проаналізувавши
на предмет релевантності, необхідно систематизувати, згрупувати, тобто
підготувати для подальшого використання в роботі. Для прийняття
важливих управлінських рішень владним структурам потрібно спиратися на ґрунтовні дослідження певних проблем, оперативний аналіз
суспільних процесів. На забезпечення таких запитів спрямовується
інформаційно-аналітична діяльність Служби інформаційно-аналітичного
забезпечення органів державної влади (СІАЗ) і Національної юридичної
бібліотеки (НЮБ) НБУВ. Головне призначення інформаційно-аналі108
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тичної діяльності – «залучення якісно нової інформації та знань, а також
створення систематизованої інформації для прийняття рішень на різних
рівнях буття людини: особистісному, колективному, суспільному», –
зазначає В. Ільганаєва [3, с. 119].
Аналітичні підрозділи НБУВ вже понад чверть століття спрямовують
свою діяльність на інформаційний, науковий, інформаційно-аналітичний
супровід державних владних структур. У межах виконання планових
та оперативних завдань з цього напряму бібліотечні фахівці-аналітики
вдосконалюють технології поточного інформування на основі оперативної
аналітико-синтетичної переробки вхідного документного потоку бібліотеки, кумуляції отриманої аналітичної інформації й передачі її органам
влади через телекомунікаційні засоби зв’язку. З 2001 р. забезпечення інформаційно-аналітичними продуктами органів державної влади розширилося
до рівня обласних, міських, районних державних адміністрацій і рад усіх
рівнів. Наразі для систематичного оперативного інформаційного забезпечення регіональних органів влади та місцевого самоврядування на електронні адреси їхніх офіційних веб-представництв розсилаються, зокрема:
інформаційно-аналітичний журнал «Україна: події, факти, коментарі»,
що відображає суспільно-важливі події, аналітичні, оціночні та прогнозні
матеріали, а також довідкову інформацію, орієнтовану на управлінські
структури; інформаційний бюлетень «Конституційний процес в Україні:
політико-правові аспекти»; інформаційно-аналітичний бюлетень «Громадська думка про правотворення» та ін.
Електронна версія бюлетеня «Громадська думка про правотворення»,
що готується на основі моніторингу електронних ресурсів правової
тематики, містить аналітичні та прогнозні матеріали; значний інтерес
бюлетеня становить рубрика «Щоденник блогера», куди відбираються
ґрунтовні, серйозні коментарі науковців, лідерів думок, політичних
та громадських діячів з відповідної тематики.
Зростаючого значення як джерела суспільно важливої інформації
набули також актуальні матеріали прес-конференцій з резонансної
тематики, виступів державних і політичних діячів, що відбуваються
в УНІАН, Інтерфаксі-України, Інституті Горшеніна тощо. У цих заходах
беруть участь власні кореспонденти СІАЗ і НЮБ НБУВ. Їхні матеріали
постійно публікуються в журналі «Україна: події, факти, коментарі»,
бюлетені «Громадська думка про правотворення». Досвід використання
інформаційних матеріалів прес-конференцій, круглих столів свідчить
про важливість цього виду інформації для формування об’єктивного
уявлення про події великого суспільного значення, і в той самий час такі
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матеріали стають важливою складовою поповнення баз соціальної інформації, літописної спадщини сучасності.
Випуски, що надходять в усі регіональні представництва місцевих
владних і самоврядних структур, регулярно та оперативно висвітлюють
урядові заходи й рішення, ефективність впроваджуваних змін і реформ,
суспільно значущі події у країні та за кордоном, результати громадських
обговорень, вітчизняний та зарубіжний досвід вирішення певних питань
державного управління, самоврядування тощо. Розміщені у випусках
аналітичні статті наукових співробітників містять широкий спектр оцінок
фахівців і експертні висновки стосовно ситуації в країні та перспектив
розвитку. Прогнозно-аналітичні матеріали, що ґрунтуються на науковому
аналізі досвіду та містять вірогідні моделі розвитку ситуації, є важливим
інтелектуальним наративом для прийняття управлінських рішень.
«Виправданість використання наративних інформаційно-аналітичних
продуктів у інформаційних обмінах сьогодні обумовлюється інформаційною ситуацією: необхідністю змін в організації суспільного життя
в Україні відповідно до специфіки вимог постіндустріального суспільства
та організації протистояння зовнішній інформаційній агресії. Таким
чином, розвивається усвідомлений процес структурування соціально
корисної інформації відповідно до цілей, сформульованих суспільством
на базі свідомого визначення орієнтирів розвитку» [4].

Рис. 1. Сайт Лисянської РДА, Черкаська область (http://www.lysyankarda.gov.
ua/index.php/scrs/item/3381-ukraina-podii-fakty-komentari)
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Представники регіональних органів державної влади та місцевого
самоврядування регулярно отримують аналітичні матеріали НЮБ і СІАЗ
НБУВ для використання у своїй роботі, а також оприлюднюють випуски
бюлетенів на своїх сайтах для забезпечення суспільно важливою оперативною інформацією місцеву громаду (рис. 1, 2, 3):

Рис. 2. Сайт Ширяївської РДА, Одеська область
(http://shiryaivo-rda.odessa.gov.ua/shiryaivo-novini/ukrana-pod-fntar-nformacjnoanaltichnij-zhurnal-14–2019/)

Оприлюднення органами місцевої влади і самоврядування на своїх
сайтах бібліотечних інтелектуальних, інформаційно-аналітичних продуктів сприяє ширшому забезпеченню громадян суспільно значущою перевіреною інформацією, наповненню інформаційного простору компетентними матеріалами, що доносять реальний стан справ і подій без
викривлень, зумовлених упередженістю, сприяють забезпеченню громади
інформацією щодо державних стратегічних завдань і напрямів розвитку
демократичного суспільства.
У регіонах бібліотечні фахівці, зокрема обласних універсальних
наукових бібліотек, також відзначають важливість і значущість бібліотечного інформаційного супроводу суспільних перетворень. «Бібліотеки –
це перші помічники для голів об’єднаних територіальних громад,
вони можуть підказати, де знайти інформацію, допомогти в організації
і проведенні заходів. Ми завжди наголошуємо нашим працівникам,
111

ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53

що бібліотека не повинна стояти осторонь від громади, вона має активно
працювати з населенням, знати його потреби», – наголошує заступник
директора з питань наукової роботи Чернівецької ОУНБ ім. М. Івасюка
М. Довгань [2].

Рис. 3. Сайт Дорошівської ОТГ, Миколаївська область
(https://doroshivska-gromada.gov.ua/ukraina-podii-fakti-komentari-informacijnoanalitichnij-zhurnal-1538375744/)

Рис. 4. Сайт Центральної бібліотеки Полонської міськради Полонської ОТГ.
(http://polonne-crb.at.ua/index/ukrajina_podiji_fakti_komentari/0–183)
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Бібліотечні фахівці систематично вивчають та аналізують форми
співпраці бібліотек і влади в області, розробляють методичні рекомендації для поширення кращих бібліотечних практик у цьому напрямі.
Одним із прикладів співпраці бібліотеки і місцевої влади є практика
оприлюднення на сайтах публічних бібліотек об’єднаних територіальних
громад інформаційних бюлетенів, що розсилаються СІАЗ і НЮБ НБУВ
у місцеві управлінські структури (рис. 4, 5).

Рис. 5. Сайт Центральної бібліотеки Полонської міськради Полонської ОТГ,
Хмельницька область
(http://polonne-crb.at.ua/index/gromadska_dumka_pro_pravotvorennja/0–137)

З метою поліпшення системи дистанційного обслуговування користувачів електронними каналами зв’язку, зокрема оперативного забезпечення
в регіонах органів державної влади та місцевого самоврядування, проводиться систематична робота з оновлення бази електронних адрес шляхом:
– регулярного моніторингу е-mail офіційних веб-сайтів державних
владних та самоврядних управлінських структур, бази даних сайту
ВР України;
– уточнення е-mail користувачів шляхом перегляду отримуваної
від них електронної кореспонденції з повідомленнями про зміни їхніх
електронних адрес та ін.
У межах цієї роботи виявлено, що останнім часом в Україні значно
зросла кількість електронних адрес веб-сайтів місцевих органів державної
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влади та органів самоврядування. Так, аналіз бази даних розділу
«УКРАЇНА.АДМІН.ТЕР.УСТРІЙ» на офіційному порталі Верховної
Ради України (http://static.rada.gov.ua/zakon/new/NEWSAIT/ADM/dov/
zmist.html) показав, що у 2013 р. тут було вказано 26 електронних адрес
обласних рад; у 2016 р. з’явилася інформація про наявність 45 електронних адрес.
У процесі інформатизації суспільства простежується позитивна
динаміка поширення новітніх технологій у маленьких містах і селах,
що своєю чергою поліпшує інформаційно-комунікативний зв’язок для
оперативного інформаційно-аналітичного забезпечення управлінської
ланки органів державної влади та самоврядування. Так у 2013 р.
селищні ради в усіх областях України мали 25 електронних адрес,
у 2016 р. їхня кількість зросла до 230 е-mail. Сукупна кількість електронних адрес веб-сайтів всіх сільських рад в Україні у 2013 р. становила
всього 152 е-mail. Наразі лише в Кіровоградській області нараховується
135 електронних адрес сільських рад, у Дніпропетровській області – 174.
З впровадженням реформи децентралізації влади в Україні відбувається добровільне об’єднання територіальних громад, протягом
2015–2018 рр. створено 878 ОТГ. Минулого року об’єднані територіальні
громади отримували інформаційно-аналітичні продукти СІАЗ і НЮБ
НБУВ на 720 електронних адрес, у 2019 р. розсилка вже охоплює 849 електронних адрес веб-сайтів ОТГ по всій Україні.
Наразі розсилка інформаційно-аналітичних матеріалів СІАЗ і НЮБ НБУВ
охоплює 1551 електронну адресу регіональних органів виконавчої влади
і рад усіх рівнів, а також ОТГ. Це сприяє реалізації завдання Національної
програми інформатизації, що передбачає забезпечення регіонів необхідною
і достатньою інформацією з усіх напрямів життєдіяльності. У процесі
розбудови інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури збільшується
кількість комп’ютерного парку в установах державної влади, в органах
самоврядування, і, відповідно, розширюється охоплення бібліотечними
інформаційно-аналітичними продуктами (див. таблицю).
Зміцнення матеріально-технічного забезпечення, оновлення комп’ютерного парку сприятиме інформатизації місцевих органів державної
влади та органів самоврядування і більш повному охопленню їх бібліотечним інформаційно-аналітичним супроводом.
Наразі місцеві владні інституції в регіонах України через канали електронного зв’язку, що охоплюють 243 e-mail ОДА і РДА, 259 e-mail рад
усіх рівнів, 849 e-mail об’єднаних територіальних громад, отримують
бібліотечні інтелектуальні інформаційно-аналітичні продукти СІАЗ
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і НЮБ НБУВ, що містять суспільно важливі матеріали, у яких відображаються експертні оцінки суспільно-політичних, економічних подій;
аналіз вітчизняного й зарубіжного досвіду розв’язання певних проблем
життєдіяльності і державотворення; прогнозно-аналітичні дослідження
перспектив розвитку громадянського суспільства в контексті вирішення
стратегічних завдань. Інтелектуальний наратив інформаційно-аналітичних продуктів покликаний допомогти в прийнятті ефективних
управлінських рішень центральними та місцевими органами державної
влади й самоврядування.
Таблиця

Кількість е-mail офіційних веб-сайтів
регіональних органів державної влади
та місцевого самоврядування, які отримують
інформаційно-аналітичні продукти СІАЗ, НЮБ І ФПУ НБУВ
Рік

Кількість е-mail офіційних вебсайтів місцевих владних інституцій

2009
2010
2011
2012
2013
на початку 2014 р.
наприкінці 2014 р.
2015
2016
2017
2018
2019

511
511
981
1383
1443
1443
1206
1496
1925
1967
1444
1551

Як показує практика, бібліотечні продукти аналітичних структур
НБУВ набувають все ширшого попиту – представники місцевих владних
інституцій оприлюднюють ці матеріали на своїх сайтах, репрезентують
через сайти публічних бібліотек ОТГ для широкого інформаційного
забезпечення місцевих громад.
Очевидно, що досвід реалізації бібліотечними фахівцями-аналітиками
НБУВ інформаційно-аналітичного супроводу має важливе значення
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в забезпеченні ефективної комунікації влади і громади задля прогресивного суспільного розвитку, оскільки передбачає:
– своєчасне широке донесення в регіони урядових рішень і дій з неупередженими роз’ясненнями й коментарями;
– у межах бібліотечного моніторингу вироблення експертних висновків
щодо політичної ситуації/суспільної реакції/певних проблем для вироблення ефективних управлінських рішень владними інституціями;
– використання електронних каналів комунікації, а саме: сайтів місцевих
органів державної влади і самоврядування для забезпечення науковою,
достовірною інформацією місцевих громад;
– вивчення інформаційних запитів дистантних користувачів, зокрема
представників місцевих владних інституцій і громадських структур для
ефективнішого змістового наповнення бюлетенів матеріалами регіональної
тематики, включення гострих питань у загальносуспільний дискурс тощо.
Для вдосконалення цього напряму бібліотечної роботи вбачається
доцільним активніше застосування науковою бібліотекою соціологічних
методів дослідження інформаційних потреб представників і владних,
і громадських структур у регіонах. Вивчення нагальних питань розвитку
місцевих громад, уточнення завдань, що стоять перед управлінськими
структурами регіональної влади, – це орієнтир для бібліотечних фахівців,
які покликані забезпечувати суспільно-інформаційні запити для вдосконалення інформаційно-аналітичного супроводу владних інституцій
в областях України.
Таким чином, за участі наукової бібліотеки відбувається оперативне
наповнення науковою, інтелектуальною достовірною інформацією системи
комунікаційних каналів, у результаті функціонування якої реалізується
інформаційно-аналітичне забезпечення органів державної влади і самоврядування. Владні інституції своєю чергою оприлюднюють на своїх сайтах
випуски НЮБ і СІАЗ НБУВ для інформування місцевих громад. Такий
досвід щодо широкого інформаційного охоплення представляє значний
потенціал для подальшої розбудови державної системи стратегічних
комунікацій, оскільки має у своєму арсеналі напрацьовані механізми
оперативного наповнення комунікаційних каналів суспільно важливою
інформацією.
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Library Information and Analytical Support of Regional Power Institutions
as an Important Component of Strategic Communications Development:
Experience of Analytical Units of V. I. Vernadsky National Library of Ukraine
The role and importance of scientific library in the process of development of sociopolitical communication, in particular, information and analytical support of local state
authorities and self-government are considered. The experience of work of analytical units
of V.I. Vernadsky National Library of Ukraine on filling of communication channels of
authorities and community with scientific socially important information, which outlines
strategic directions of development of a democratic society, is analyzed. The attention is
focused on the growth of information requests in the process of social transformation, in
particular in the governing structures of the authorities and self-government. Effective
mechanisms of using telecommunication networks for providing users with library scientific and intellectual information products, ways of increasing the efficiency of providing
public information requests are outlined. Examples of increasing popularity and demand
for information and analytical products for remote users of the scientific library are given.
It is substantiated that the development of the analytical structures of the scientific
library represents a considerable potential for the further elaboration of the state system
of strategic communications, since the mechanisms for prompt filling of communication channels with socially important information have been developed in their arsenal.
Keywords: scientific library, information and analytical support of regional state
authorities and local self-government, strategic communications.
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ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ПРОДУКТИ БІБЛІОТЕК
ЯК ЗАСІБ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ НАУКИ
У статті розглянуто роль інформаційно-аналітичних продуктів бібліотек
у сфері популяризації науки. Висвітлено діяльність Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського з інформування громадськості та владних структур про
досягнення, важливі результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності вітчизняних учених, піднесення авторитету та престижу науки в Україні.
Акцентовано увагу на актуальності доведення до широкого загалу своєчасної
та якісної інформації про здобутки українських дослідників з огляду на стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного членства України у Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору.
Ключові слова: популяризація науки, наукові бібліотеки, інформаційно-аналітичні продукти, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського, Служба
інформаційно-аналітичного забезпечення, шляхи розвитку української науки.

На сучасному етапі розвитку цивілізації наука та науково-технічна
сфера відіграють визначальну роль в ефективному розвитку економік
передових країн світу, зміцненні обороноздатності держав, підвищенні
добробуту громадян, їх духовного та інтелектуального зростання.
Вагомим фактором розвитку науки і технологій, стимулювання інноваційного розвитку економіки є пропаганда науки в суспільстві. На переконання міжнародного співтовариства, щоб належним чином протидіяти
проблемам, які постають на шляху до сталого розвитку, влада і громадяни
повинні розуміти мову науки і бути науково грамотними 8. Водночас вчені,
8
Наукова грамотність – це знання та розуміння наукових концепцій і процесів,
необхідних для прийняття особистих рішень, участі в громадських і культурних
справах, та економічної продуктивності. До неї також входять індивідуальні
види здібностей. У Національних стандартах наукової освіти змістові стандарти
визначають наукову грамотність. Наукова грамотність означає здатність людини
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зі свого боку, повинні прагнути до підвищення актуальності результатів
власних досліджень та їх доступності для сприйняття широкою публікою [14].
У сучасних вітчизняних реаліях питання популяризації науки,
донесення до суспільства та держави інформації про здобутки українських науковців набуває особливої актуальності.
Незважаючи на закріплення в українському законодавстві норми про
забезпечення державою бюджетного фінансування наукової і науковотехнічної діяльності у розмірі не менше 1,7 % валового внутрішнього
продукту, а до 2025 р. забезпечення збільшення обсягу фінансування
науки за рахунок усіх джерел до 3 % ВВП – показника, визначеного
Лісабонською стратегією Європейського Союзу [20], фактично останні
роки бюджетне фінансування наукової і науково-технічної діяльності
в Україні ніколи не перевищувало 0,4 % ВВП та має стійку тенденцію
до скорочення, а у 2019 р. становило 0,16 %. Як наслідок, флагмани української науки – Національна академія наук України та національні галузеві
академії України – впродовж останніх років працювали в умовах постійної
нестачі обсягів бюджетного фінансування за рахунок коштів загального
фонду держбюджету; в багатьох бюджетних наукових установах НАН
України на 20 % було скорочено штатну чисельність співробітників (із
37,5 тис. у 2016 р. до 29,7 тис. у 2019 р.), вимушено запроваджувався
режим неповного робочого часу, працівникам надавалися відпустки
без збереження заробітної плати; практично призупинилася закупівля
унікального імпортного наукового обладнання; не проводилися капітальні
ремонти тощо. Дефіцит асигнувань академічної науки відбувався на тлі
суттєвого відставання показників фінансування наукової галузі України
задавати, знаходити чи визначати відповіді на питання, які виникають з цікавості
до повсякденного життя. Вона означає, що людина має здатність описувати,
пояснювати та передбачати природні явища. Наукова грамотність передбачає
можливість читати з розумінням статті про науку в популярній пресі та брати
участь у суспільній бесіді про обґрунтованість висновків. Наукова грамотність
передбачає, що людина може визначати наукові проблеми, що лежать в основі
рішень, прийнятих на національному та місцевому рівнях, та висловлювати
думки, які є науково-технологічними. Грамотний громадянин повинен мати
можливість оцінювати якість наукової інформації на основі її джерела та методів
її отримання. Наукова грамотність також передбачає здатність викладати
та оцінювати аргументи на основі доказів та відповідним чином застосовувати
висновки з таких аргументів (Scientific literacy. National Science Education
Standards. URL: http://www.literacynet.org/science/scientificliteracy.html). (p. 22).
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від показників навіть наших найближчих сусідів із країн Центральної
та Східної Європи (Румунії, Угорщини, Польщі, Чехії, Словаччини),
де обсяг видатків на одного співробітника у 3–10 разів вищий [8].
Та попри вкрай складну ситуацію з фінансуванням вітчизняної наукової
сфери, часом в умовах відвертої дискредитації науки та її діячів у медіапросторі [3], українські вчені постійно повинні доводити державним
чиновникам та суспільству свою ефективність, а подеколи і обґрунтовувати право на існування академічної науки [18, 16, 12].
Питання інформування широкої громадськості про результати своєї
роботи, популяризація здобутків української науки актуалізується
з огляду на стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного
членства України у Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору. У січні 2019 р. Кабінет Міністрів України затвердив
плани заходів на 2019 р. щодо комунікації у сфері європейської та євроатлантичної інтеграції України. План заходів на 2019 р. з реалізації Стратегії
комунікації у сфері європейської інтеграції на 2018–2021 рр. передбачає
проведення низки заходів та інформаційних кампаній. Зокрема, запланована кампанія з інформування про успішні практики впровадження
європейських стандартів в усіх сферах життя та історії успіху українського бізнесу, науки (курсив наш. – О. Н.), культури, громадських ініціатив у ЄС. У межах кампаній заплановано виготовлення інформаційної,
аудіовізуальної, друкованої продукції та розміщення її в ефірі загальнонаціональних і регіональних теле- та радіоканалів, в Інтернеті, громадських
місцях, закладах освіти.
У свою чергу План заходів на 2019 р. щодо реалізації Концепції
вдосконалення інформування громадськості з питань євроатлантичної
інтеграції України на 2017–2020 рр. передбачає проведення прес-конференцій та регулярних брифінгів щодо співробітництва з Альянсом,
підготовку та сприяння висвітленню в ЗМІ інформації про невійськові
ініціативи НАТО, зокрема, у сфері екології, енергетики, ядерної і радіаційної, кібернетичної та інформаційної безпеки, науково-технічне співробітництво (курсив наш. – О. Н.), реалізацію проектів у межах трастових
фондів Організації Північноатлантичного договору, а також реформування сектору безпеки та оборони України – відповідно до її стандартів
та рекомендацій [28].
Тут варто також сказати про затверджений Указом Президента України План заходів «Питання європейської та євроатлантичної інтеграції»
з реалізації стратегічного курсу держави на набуття повноправного
членства України в ЄС та НАТО, який передбачає розвиток міжнародної
121

ISSN 2224-9516. Наукові праці Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського. 2019. Вип. 53

співпраці у сфері наукових досліджень, участь у міжнародних програмах
наукових досліджень та інновацій в інтересах посилення оборонних
можливостей України. Крім того, у рамках поглиблення співпраці з НАТО
планується розширення участі України у виконанні Програми НАТО
«Наука заради миру та безпеки» [17].
З огляду на сказане, а також беручи до уваги затверджений урядом
у квітні 2019 р. новий порядок атестації науковців, відповідно до якого
популяризація науки є одним з критеріїв оцінювання наукового
працівника при атестації [13], можна стверджувати, що інформування
громадськості про досягнення, важливі результати наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності, піднесення авторитету та престижу
науки сьогодні варто розглядати не як хобі окремих вчених-ентузіастів, а як один з обов’язків наукового співтовариства по відношенню
до суспільства та держави.
Різні аспекти популяризації науки та просвітницької діяльності розглядались у працях українських і зарубіжних дослідників. Так, Т. Бондаренко проаналізовано стан наукової популяризації у вітчизняному медіапросторі, розглянуто специфіку подання науково-популярних текстів
у друкованих та електронних засобах масової інформації (ЗМІ), виявлено
негативні й позитивні сторони у висвітленні цієї тематики журналістами,
а також засоби підвищення її популярності в мас-медіа [2]. І. Владленова
визначає засади популяризації науки на прикладі Наукового центру Коперника у Варшаві [5]. А. Дєдушкіна висвітлює проблему популяризації
науки в сучасному українському інтернет-просторі на прикладі спеціалізованих та неспеціалізованих інтернет-медіа [6]. Питанням популяризації
досягнень науковців Національної академії наук України у медіа-просторі
присвячена стаття А. Сененка [22], а М. Шимпан розглядає питання
популяризації науки в контексті наукової комунікації [29].
У науковому виданні авторського колективу Інституту соціології НАН
України питання популяризації науки розглядаються у контексті дослідження, виконаного в рамках науково-дослідної роботи «Роль науки
в модернізації українського суспільства» відповідно до Плану з реалізації
завдань і заходів Концепції розвитку НАН України на 2014–2023 рр. [4].
Проблеми популяризації досягнень вчених і наукових установ в українських академічних виданнях розкрито в матеріалах II Науково-практичної конференції «Наукова періодика: традиції та інновації» [15].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим
присвячується стаття. Разом з тим, на нашу думку, потребує окремого
опрацювання роль бібліотечних установ у сфері популяризації науки,
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передусім наукових бібліотек, головним завданням яких є оперативно
й максимально повно забезпечувати вчених світовою науковою інформацією за тематикою їхніх досліджень на базі традиційних і сучасних
мережевих технологій. Адже, наприклад, популяризація результатів науково-дослідної та науково-інформаційної діяльності є одним
з напрямів роботи бібліотек науково-дослідних установ НАН України,
які з цієї метою готують бібліографічні та інформаційно-аналітичні
матеріали та поширюють їх за допомогою веб-сайтів установ та електронної пошти [10, c. 146].
Отже, пропонована стаття має на меті розкрити потенціал бібліотечного інформаційно-аналітичного продукту як засобу популяризації
науки на прикладі практики інформування громадськості та владних
структур про ситуацію у науковій сфері України Служби інформаційноаналітичного забезпечення органів державної влади Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (СІАЗ НБУВ).
Під поняттям популяризації науки розуміють «переклад» спеціальних знань на мову широких кіл читачів, іншими словами – перетворення сухих наукових даних у зрозумілу більшості інформацію» [1,
c. 37], а в діяльності з популяризації науки виділяють три основні цілі.
По-перше, популяризація наукових знань має просвітницьку місію,
починаючи від пояснень широким верствам населення елементарних
питань і завершуючи лекціями про історію розвитку цивілізації, науки,
техніки, про найсучасніші наукові проекти і досягнення вчених. Другою
метою популяризації є донесення до медіа-працівників експертної думки
фахівців з тих чи інших актуальних питань, які хвилюють суспільство.
Нарешті, популяризація наукових знань має на меті протидію псевдонауці,
яка формує в суспільстві викривлене ставлення до справжньої науки,
ба навіть більше – може бути дуже небезпечною і завдавати серйозної
шкоди, особливо якщо йдеться про здоров’я громадян [22, c. 56].
Необхідно зазначити, що на міжнародному рівні пропаганді науки
приділяють велику увагу. Так, ще в 1951 р. Організація Об’єднаних
Націй з питань освіти, науки і культури (ЮНЕСКО) заснувала премію
Калинги – вищу нагороду за досягнення в галузі популяризації науки.
Заснування премії ініціював індійський політик Б. Патнаїк (1916–1997) –
соратник М. Ганді та Дж. Неру в боротьбі за незалежність Індії, власник
Фонду Калинги з штату Орісса. Калинга – давня держава, що існувала
на території Індії, райське королівство, населення якого жило заможно
й щасливо. Сьогодні це штат Орісса, розташований на березі Бенгальської
затоки – курорт для відпочинку знаті Індії. Б. Патнаїк був переконаний,
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що кожна людина повинна мати хоча б загальне уявлення про науку та її
катарсисну роль у житті людини, держави, людства. Згідно зі статутом
відзнаки, лауреат нагороди зобов’язаний бути створювачем способів
поширення наукових знань (бути письменником, редактором, лектором
тощо) і глибоко усвідомлювати роль науки в суспільстві.
Від 1987 р. Американська асоціація сприяння розвитку науки – міжнародна некомерційна організація із заявленою метою сприяння співробітництву між ученими, захисту свободи досліджень, заохочення наукової
відповідальності, а також підтримки освіти і науки на благо всього
людства – нагороджує премією тих, кому належить вагомий внесок
у справу популяризації науки. Для увічнення імені визначного вченогоастронома К. Сагана Американським астрономічним товариством
та Планетним товариством у 1997 р. встановлена Премія пам’яті К. Сагана
та медаль «За видатні заслуги в популяризації науки».
З 2004 р. у рамках Міжнародної премії Рене Декарта Європейського
Союзу існувала нагорода за популяризацію науки – у 2007 р. її виділено
як окрему премію [1, c. 37, 115, 38–39].
Українська Премія «Для жінок у науці–2019», яка є частиною
глобальної Програми L’ORЙAL-ЮНЕСКО «Для жінок у науці» 9, серед
критеріїв, за якими журі відбирає переможниць, разом з академічними
досягненнями кандидатки (зокрема, кількість та якість публікацій, публікації та цитування в Scopus і Web of Science, виступи на наукових конференціях, патенти, перелік найкращих наукових публікацій та патентів),
мотиваційним листом, передбачає соціальну активність задля популяризації науки [27].
В Україні ще десять-п’ятнадцять років тому відсутність у вчених
мотивації до самореклами, недовіра науковців до роботи представників медіа, передусім через побоювання неправильного трактування та надмірного спрощення результатів досліджень з одного боку,
та відсутність зацікавленості у засобів масової інформації та широкого
загалу в отриманні відомостей про дослідницькі здобутки українських
науковців, витіснення науково-популярної інформації в медіа великим
потоком більш сенсаційних, простих для розуміння і сприйняття
З 1998 р. Фонд L’Orйal та Організація Об’єднаних Націй з питань освіти,
науки й культури (ЮНЕСКО) докладали зусиль, щоб підтримати та відзначити
талановитих жінок-науковців і заохотити молодих жінок обирати наукові професії
та допомагати їм у їхній кар’єрі. Детальніше – https://www.forwomeninscience.
com/en/home (Див.: Українська Премія «Для жінок у науці–2019». URL:https://
forwomeninscience.in.ua/).
9
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повідомлень з іншого, були серед головних проблемних питань вітчизняної науки. Але поступово завдяки зусиллям наших учених – насамперед
і здебільшого науковців Національної академії наук України – вдалося
активізувати процес донесення інформації про здобутки вітчизняних
дослідників до широкої аудиторії.
У 2007 р. НАН України стала засновником Всеукраїнського фестивалю
науки – масштабного загальнодержавного проекту з популяризації науки
в суспільстві. Вже понад 10 років організатори фестивалю 10, розширюючи масштаби та вдосконалюючи методи його проведення, намагаються популяризувати наукове знання в суспільстві, сприяти формуванню позитивного ставлення до науки, викликати інтерес та повагу
до науки з раннього віку, підвищити престиж професії вченого та викладача в суспільстві.

Рис. 1. Всеукраїнський фестиваль науки
Джерело: http://www.nas.gov.ua/festival?Year=2019
10
Станом на 2019 р. в організації та проведенні Всеукраїнського фестивалю
науки разом з Національною академією наук України беруть участь Міністерство
освіти і науки України; Міністерство молоді та спорту України; Національний
центр «Мала академія наук України»; Національна академія медичних наук
України; Національна академія педагогічних наук України; Національна
академія аграрних наук України; Національна академія правових наук України;
Національна академія мистецтв України; Київський національний університет
ім. Тараса Шевченка; Національний технічний університет України «Київський
політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».
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Загалом становлення науково-популяризаційного напряму в нашій
країні припадає на 2010-ті роки: істотно – порівняно з попереднім
періодом – активізувалася присутність учених у національному інформаційному просторі, зростали масштаби і розширювалася географія безкоштовних науково-популярних заходів, а також постійно збільшувалася кількість їхніх відвідувачів. Зокрема, у 2011 р. вчені НАН
України створили сайт «Моя наука», для якого писали науково-популярні
статті з різних тем, а також започаткували цикл науково-популярних
лекцій, переважно для студентів, з метою допомогти їм зорієнтуватися
у виборі місця продовження навчання та подальшої роботи (йшлося
передусім про вітчизняні академічні наукові установи, до аспірантури
яких популяризатори й прагнули залучити представників своєї тогочасної
цільової аудиторії).

Рис. 2. Моя наука: 8 років потому
Джерело: https://www.facebook.com/events/2448773905214124/

У 2013 р. відбулися перші «Наукові пікніки», організатори яких
випробували в українських умовах польську практику проведення
науково-популярних заходів просто неба – у парках і на площах. Восени
того ж року подібні заходи пройшли вже в стінах Інституту фізіології ім.
О. О. Богомольця НАН України, – перші «Дні науки».
Сьогодні дослідники багатьох академічних установ є активними
учасниками обох проектів, які, маючи спільну мету – поширення знань
про досягнення науки та їхнє велике значення для повсякденного життя
людини, – взаємно доповнюють один одного: під час «Наукових пікн126
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іків» учені самі виходять до громади міста, а на «Дні науки» відчиняють
двері установ, у яких працюють. Крім того, українські «Наукові пікніки»
на відміну від польського прототипу, який збирає шанувальників науки
на Варшавському центральному стадіоні, охоплюють не тільки Київ,
а й низку інших міст і навіть невеликих містечок (рис. 4) [7].

Рис. 3. Дні науки. Весна 2019
Джерело: http://dni-nauky.in.ua/

Рис. 4. Лучан запрошують на «Наукові пікніки»
Джерело: https://www.volynnews.com/news/society/
luchan-zaproshuiut-na-naukovi-pikniky/
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Розуміння важливості розглядуваного напряму роботи знайшло
відображення й у низці нормативних актів головного вітчизняного
і визнаного міжнародного наукового центру [19, 9, 21].
Отже, можна констатувати, що за останні декілька років у вітчизняному науковому співтоваристві зросло розуміння необхідності популяризації науки та її досягнень.
В умовах входження сучасного суспільства в інформаційний етап
свого розвитку виняткову роль у справі популяризації наукових знань
відіграють бібліотеки, насамперед наукові, які, за словами вітчизняних
дослідників, раніше за всіх відчули «нові форми й засоби збирання,
обробки, подання та поширення знань» (курсив наш. – О. Н.), оскільки
вони торкнулися насамперед сфери їхньої діяльності [23, c. 146].
На нашу думку, саме наукові бібліотеки як провідні центри соціальних
комунікацій, інтеграції й поширення наукової інформації здатні
сьогодні стати майданчиком для пропаганди наукових знань, донесення
до суспільства неупередженої та об’єктивної інформації про результативність наукової та науково-технічної діяльності наукових організацій країни.
Зокрема, популяризація здобутків вітчизняної науки є одним з основних
статутних завдань головного науково-інформаційного центру держави –
Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) [25].
Прикладом ефективної діяльності в напрямі інформування громадськості про досягнення, важливі результати наукової, науково-технічної
та інноваційної діяльності вітчизняних вчених є досвід СІАЗ НБУВ
з випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки».
Основними завданнями бюлетеня є: моніторинг процесів у науковій
сфері, що знаходять відбиток у глобальній мережі Інтернет, а також
наявність соціального попиту на таку інформацію; донесення інформації про здобутки вітчизняних дослідників (як фундаментальні, так
і прикладні) до широкої аудиторії; оперативне реагування на сумнівні
та необґрунтовані повідомлення про українську науку; доведення
до громадськості думки про важливу роль і суспільну значущість науки.
Слід наголосити, що видання бюлетеня від самого початку було орієнтоване на реалізацію визначених президією Національної академії наук
України заходів, спрямованих на поліпшення сприйняття науки суспільством, а саме продовження практики здійснення моніторингу друкованих та електронних ЗМІ з проблем розвитку наукової сфери в Україні
та систематичної публікації реферативних матеріалів у збірнику [19].
На сьогодні ж основні завдання бюлетеня відповідають як статутним
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завданням вищої наукової самоврядної організації України (необхідності
популяризації науки та наукових досягнень вітчизняних учених у країні
та за її межами з метою підвищення престижу наукової діяльності
в суспільстві, формуванню наукового світогляду, протидії поширенню
псевдонауки, зміцненню інтелектуального потенціалу суспільства,
розвитку просвітництва, піднесення міжнародного авторитету України)
[24], так і закріпленому у Концепції розвитку Національної академії наук
України на 2014–2023 роки положенню щодо розширення інформаційних
каналів наукової комунікації через залучення засобів інтернет-мережі для
апробації та популяризації наукових результатів [21].
Відповідно до цих завдань, повідомлення в інформаційно-аналітичному бюлетені представлені за такими рубриками:
1. Наукові здобутки як фундамент програми урядових звершень.
Підрубрики: 1.1. Міжнародне співробітництво; 1.2. Наука – виробництву; 1.3. Наукові конференції, наради та інші організаційні заходи;
1.4. Наукова діяльність у ЗВО (закладах вищої освіти). Відповідно,
у названих підрубриках приділено увагу інтеграції української науки
у світове наукове співтовариство, ролі міжнародної співпраці у розвитку
вітчизняної науки; практичному впровадженню українських розробок, (зокрема прикладних розробок, спрямованих на зміцнення безпеки
й оборони нашої держави), співпраці наукових установ з вітчизняними
підприємствами та з іноземними замовниками; організації та проведенню наукових конференцій, семінарів, конкурсів наукової творчості,
інших науково-комунікативних заходів та заходів з популяризації науки;
науковій і науково-технічній діяльності у закладах вищої освіти, співпраці
університетської та академічної науки.
Як приклад, можна навести поширені в інформаційно-аналітичному
бюлетені у 2018 р. повідомлення:
• міжнародне співробітництво – «Програма “Наука заради миру
та безпекиˮ доводить свою ефективність у діалозі Україна – НАТО, –
заступник Генерального секретаря НАТО Антоніо Міссіролі»; «Конкурс
Об’єднаного дослідницького центру Європейської Комісії (JRC) на доступ
до дослідницької інфраструктури для науковців з дослідницьких
організацій будь-якого типу»; «Стартує конкурс українсько-чеських
науково-дослідних проектів на 2019–2020 роки»; «Визначено 6 пріоритетів інтеграції української науки в Європу – колегія МОН затвердила
проект дорожньої карти»; «Візит Нобелівського лауреата Жюля Оффмана»; «Українські науковці вперше виконуватимуть проект європейської
ініціативи Clean Sky 2»; «25 років членства України в IIASA»; «Пропо129
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зиції Організації з Європейського співробітництва в галузі науки
і техніки (COST) для України»; «Наукова діаспора в Німеччині: напрями
співробітництва з Україною».
• наука – виробництву – «Українські винаходи для економіки, війська,
медицини та безпеки – науковці завершили 14 пріоритетних досліджень
за держзамовленням»; «Проблемні питання визначення і впровадження
критичних технологій у сфері виробництва озброєння»; «Сучасні науковотехнічні можливості в оборонній сфері»; «Керамічний щит для бронетехніки»; «Розробки НАНУ зігрівають і рятують людські життя»; «Підписано
угоду про співпрацю між Національною академією наук України та Акціонерним товариством «Турбоатом»»; «Аграрна наука нарощує роботу
в галузі ризикованого землеробства».
• наукові конференції, наради та інші організаційні заходи – «В. І. Вернадський і становлення фундаментальної науки в Україні» (XXVIII
читання академіка В. І. Вернадського); «Семінар-практикум для користувачів продуктами Ельзевір»; «Семінар для керівників бібліотек наукових
установ НАН України»; «Семінар з проблем інтелектуальної власності
й трансферу технологій»; «Науковиці Академії ввійшли до топ-100 найуспішніших жінок України»; «Експертні дебати «Майбутнє української
науки: місія (не) можлива?»»; «Шашкевичівські наукові читання – 2018».
Крім того, у цій підрубриці, яка безпосередньо інформує про числені
науково-популярні та просвітницькі події, серед матеріалів за 2018 р.
варто виділити інформацію про: заходи, які відбулися на честь 100-річного ювілею НАН України; ХІІ Всеукраїнський фестиваль науки; заходи,
які відбулися в рамках двох науково-популярних ініціатив – «Днів науки»
та «Наукових пікніків в Україні»; другий Марш за науку тощо.
• наукова діяльність у ЗВО – «Базове фінансування найкращих
напрямів університетської науки дасть змогу покращити якість вищої
освіти загалом»; «КПІ ім. Ігоря Сікорського та ДК “Укроборонпромˮ:
співпраця задля зміцнення обороноздатності України»; «Проект Львівської
політехніки отримав понад 1,5 млн євро за програмою ЄС “Горизонт
2020ˮ»; «У ХНУМГ відкрили Центр трансферу технологій, який стане
платформою для співпраці науки, бізнесу та влади»; «Академічна наукова
установа і заклад вищої освіти відкрили спільну лабораторію математичної
фізики».
2. Національна академія наук України: віхи історії і сьогодення.
Рубрика інформує про історію та сучасний розвиток НАН України,
становлення та діяльність окремих наукових установ, видатні персоналії
вітчизняної науки тощо.
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Зокрема, у ювілейний для нашої Академії рік у бюлетені була
поширена інформація про: геніального вченого, видатного громадського
діяча і організатора науки, першого президента Української академії
наук В. Вернадського (12 березня 2018 р. виповнилося 155 років від
його дня народження); 100-річчя від дня народження члена-кореспондента НАН України, доктора фізико-математичних наук, професора
Й. Гіхмана; видатного вченого в галузі математичних проблем механіки
та прикладної математики, академіка Я. Підстригача; 100-річчя Президента Національної академії наук України академіка Б. Патона; життєвий
та творчий шлях віце-президента НАН України академіка С. Пирожкова;
процес зародження, формування та еволюції правового статусу дійсних
членів (академіків) і членів-кореспондентів НАН України, починаючи
з 1918 р. і до сьогодення; кадровий потенціал Академії; історію та сьогодення установ НАН України – Головної астрономічної обсерваторії,
Державного природознавчого музею, Інституту колоїдної хімії та хімії
води ім. A. B. Думанського тощо.
3. Оцінки ефективності науки в Україні. Висвітлюються питання:
ефективності академічної системи організації науки; вдосконалення
та підвищення ефективності діяльності НАН України в нових соціальноекономічних умовах; результативності наукової та науково-технічної
діяльності наукових організацій країни тощо. Так, у 2018 р. у названій
рубриці було розміщено матеріали про: нову методику оцінювання
ефективності діяльності наукових установ НАН України та результати
оцінювання за цією методикою ефективності діяльності окремих наукових
установ Академії; ініціативу Міністерства освіти та науки України щодо
залучення експертів до обговорення проблем оцінки національної науки;
конкурс для українських вчених з аналізу та оцінки діяльності дослідників та наукових установ України; проблеми атестації наукових кадрів
тощо.
4. Перспективні напрями наукових досліджень. Приділено увагу
перспективним напрямам фундаментальних і прикладних досліджень
українських вчених, що відповідають світовим тенденціям розвитку
науки.
Для прикладу можна навести опубліковані в рубриці повідомлення:
«Перший віце-президент НАН України академік А. Г. Наумовець – про
сучасні нанотехнології»; «Функціональні матеріали з пам’яттю форми:
сучасний стан і перспективи використання»; «Стратегії сучасних
лінгвістичних досліджень і завдання академічної лінгвоукраїністики»;
«Молекулярне моделювання біологічних систем: стан та перспективи»;
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«Перспективи створення наноносіїв для доставки генетичного матеріалу
в клітини»; «Міжнародні антарктичні дослідження українських вчених
визнані в одному з найрейтинговіших світових наукових журналів»;
«Перепрограмувати серце після інфаркту»; «“Зухвало, але здійсненно!ˮ:
українські медики готові зупинити генетичні захворювання» та ін.
5. Проблеми стратегії розвитку України. Основну увагу рубрики
сконцентровано навколо стратегічних напрямів розвитку нашої держави.
Наводяться конкретні пропозиції вчених щодо вирішення безпекових,
політичних, економічних, соціокультурних та інших питань розвитку
України як європейської держави. Наприклад, у 2018 р. у названій рубриці
було розміщено аналітичні матеріали науковців Науково-дослідного
центру індустріальних проблем розвитку НАН України щодо стратегічних
орієнтирів економічної безпеки нашої держави; рекомендації фахівців
Національного інституту стратегічних досліджень України з актуальних
проблем правового забезпечення державної культурної політики;
аналіз співробітниками Інституту демографії та соціальних досліджень
ім. М. В. Птухи НАН України ситуації на ринку праці, демографічних
проблем та міграційних процесів; основні результати виконання фахівцями Інституту економіки та прогнозування НАН України дослідження
за темою «Інклюзивність як ключовий аспект створення засад для нової
якості економічного зростання України»; інформацію про Національну
доповідь «Україна: шлях до консолідації суспільства», яка була підготовлена науковцями Секції суспільних і гуманітарних наук НАН України;
пропозиції наукової спільноти щодо змін до законодавства з питань
формування об’єднаних територіальних громад тощо.
6. Наука і влада. Приділено увагу здійсненню державного регулювання
та управління в наукові сфери, питанням співпраці органів державної
влади України з науковими установами та іншими суб’єктами наукової
і науково-технічної діяльності. Приміром, 2018 р. у цій рубриці знайшли
відображення питання, які стосуються:
• правових, організаційних та фінансових засад функціонування
й розвитку у сфері наукової і науково-технічної діяльності: «Перше
засідання Національної ради України з питань розвитку науки і технологій: підсумки»; «Прем’єр-міністр: У 2018 р. уряд запровадить нові
ефективні механізми підтримки науки»; «Міністерства, НАН та інші
головні розпорядники бюджетних коштів отримають більшу свободу
у формуванні тем потрібних їм наукових досліджень, – Постанова КМУ»;
«МОН має чіткий план реформ у сфері атестації наукових кадрів, і ми
робимо поступові, але системні зміни, – директор департаменту Андрій
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Шевцов»; «Щодо бюджетного фінансування НАН України у 2018 р.»; «Як
створюватимуть, реорганізовуватимуть та ліквідовуватимуть державні
наукові установи у віданні національних галузевих академій наук, – КМУ
затвердив порядок»;
• різних форм підтримки наукової молоді: «Маємо створити всі
умови, щоб українські вчені не покидали країну – Президент на зустрічі
з обдарованою молоддю»; «Триває прийом робіт на здобуття премії
Президента України для молодих учених 2018 року»; «Наукові роботи
молодих учених НАН України відзначено спеціальною парламентською
премією»; «Конкурс на здобуття премії Верховної Ради України найталановитішим молодим ученим у 2018 році»; «Премія Кабінету Міністрів
за особливі досягнення молоді у розбудові України»; «На 2019-й під
проекти молодих вчених закладено 75 млн грн, які дозволять профінансувати не тільки початі раніше роботи, а й 54 нові – МОН оприлюднює
список переможців»;
• взаємодії органів державної влади з представниками наукової
громадськості: «Наукові дослідження без зайвих обмежень: МОН хоче
спростити використання прекурсорів вченими. Відповідний Порядок вже
на громадському обговоренні»; «Рада молодих вчених при МОН запропонує, як реформувати систему присвоєння наукових ступенів та забезпечити житлом молодих науковців»; «Українські вчені нарешті зможуть
продовжити морські дослідження – кораблі погодились дати силові
відомства, – очільник директорату науки Дмитро Чеберкус» та ін.
7. Суспільні виклики і потреби (підрубрики: 7.1. Українська наука
і проблеми формування інформаційного суспільства; 7.1.1. Міжнародний
досвід; 7.2. Формування та впровадження інноваційної моделі економіки; 7.2.1. Міжнародний досвід; 7.3. Проблеми енергозбереження; 7.3.1.
Міжнародний досвід). Відповідно висвітлюються питання:
• інформаційного забезпечення наукової діяльності та інтенсифікації
наукового спілкування; процесів інформатизації та активізації в них
наукових бібліотек як важливих центрів накопичення релевантної інформації
й ефективного інформаційного супроводу наукових досліджень; розвитку
видавничого комплексу НАН України на новітньому рівні, повноправного
входження її до сучасного інформаційного простору («Українські науковці
вп’ятеро частіше користуються Scopus і Web of Science після того, як МОН
передплатило доступ до цих баз даних у вишах»; «Науковцям пропонують
доступ до корисних інформаційних ресурсів за програмою ЄС Enlighten
Your Research»; «Про стан та перспективи наукової періодики НАН України»; «Авторське право у видавничій діяльності наукових установ»;
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«Бібліотека цифрової науки»; «Академічні видання та “хижацькіˮ
журнали» «Томаш Пшонка: “Наша співпраця розпочалась недавно, але
у Elsevier і України амбітні плани з єдиним завданням – розвиток наукиˮ»);
• активізації досліджень і розробок, спрямованих на підвищення
наукоємності та конкурентоспроможності вітчизняного виробництва,
створення ефективної інноваційної інфраструктури («Охорона прав
інтелектуальної власності та трансфер технологій в наукових установах»;
«Військові стартапи: міфи й реальність співпраці з державою»; «Вітчизняний досвід визначення і реалізації науково-технічних та інноваційних
пріоритетів»; «Важливі зміни в Центрі інноваційних медичних технологій НАН України»; «Аналіз стану інноваційної діяльності в Україні
та шляхи його поліпшення»; «В НААН представили кластерну систему
трансферу інновацій»);
• внесок вітчизняних науковців у розв’язання проблем енергетичного
сектору держави, забезпечення енергетичної незалежності України («Інновації у відновлюваній енергетиці від українських науковців!»; «Стратегія енергетичної безпеки ЄС, як відповідь на сучасні гібридні загрози:
висновки для України»; «Президент НААН: Популяризуємо біопаливо
і науковими розробками, і власними кейсами»; «Українські вчені вивели
гібрид кукурудзи для виробництва біоетанолу»; «Держенергоефективності
та НАН України працюють над стимулами вирощування енергокультур для
заміщення газу»; «Учені Академії – про можливі сценарії розвитку світової
енергетики»; «Європейська енергетична політика сталого розвитку:
фаховий погляд вчених Академії»).
8. Зарубіжний досвід організації наукової діяльності. Приділяється увага питанням організації наукової діяльності в зарубіжних
країнах (структура наукових установ, методи та джерела їх фінансування,
досвід державного регулювання наукової діяльності тощо), наприклад:
«Портал фінансування та тендерів (Funding & Tenders Portal) поступово
замінює Портал учасників (Participant Portal)»; «Молоді вчені обговорили
на конференції Eurodoc головні проблеми розвитку науково-дослідної
кар’єри»; «Європейське товариство історії науки»; «Міжнародна
академія історії науки»; «Європейська сертифікація інженерів і співпраця
професійних громадських об’єднань як фактори інтеграції науки і освіти
в Європі» та ін.
9. Критичні зауваження та протестні акції. Приділено увагу
критичним зауваженням щодо характеру процесів удосконалення
наукової діяльності, висвітлено протестні акції науковців, приміром:
«Яку науку має фінансувати держава?»; «Хто стане рушієм змін»; «Зміни134
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тися, щоб бути лідером»; «Науковці НАН України на акції протесту»;
«НАНУ готується до відзначення 100-ї річниці в дискусіях та роздумах
про вдосконалення».
10. Нові надходження до Національної бібліотеки України імені
В. І. Вернадського. Ознайомлення користувачів з новими надходженнями
до фондів НБУВ (монографії, підручники, збірники наукових праць,
матеріали міжнародних конференцій тощо), що висвітлюють сучасні
проблеми за тематикою інформаційно-аналітичного бюлетеня.
Зауважимо, що моніторинг публікацій у медіа-просторі України,
присвячених питанням науки, засвідчив таке:
– останніми роками завдяки зусиллям вітчизняних учених – насамперед і здебільшого науковців НАН України – вдалося здійснити прорив
у медіа-сфері й активізувати процес донесення інформації про здобутки
української науки до широкої аудиторії;
– українські вчені, передусім представники академічної науки, докладають значні зусилля для наукового забезпечення вирішення актуальних
для нашої країни проблем, впровадження перспективних розробок
у реальний сектор економіки та соціальну сферу, зміцнення обороноздатності та безпеки держави;
– враховуючи обсяги фінансування галузі та кількість наукових
досліджень в Україні та за її межами, ефективність наукової діяльності
українських учених не поступається зарубіжним колегам, а іноді навіть
є значно вищою.
Варто також наголосити, що відповідно до одного з пріоритетних
напрямів розвитку відділу оперативної інформації СІАЗ НБУВ (який
забезпечує випуск видання «Шляхи розвитку української науки») –
удосконалення дистантного обслуговування користувачів на основі
використання новітніх інформаційних технологій, зокрема передових
методів моніторингу, обробки й доставки інформації, посилення аналітичної і прогнозної складової в інформаційно-аналітичних матеріалах – матеріали інформаційно-аналітичного бюлетеня представлено
на публічному порталі НАН України (https://cutt.ly/ciGB85), порталі
Центру досліджень соціальних комунікацій (http://nbuviap.gov.ua/) та на
сторінці СІАЗ у соціальній мережі Facebook (https://www.facebook.com/
siazua/). Для доставки інформаційно-аналітичного продукту замовникам
використовується електронна пошта.
Популяризація наукової та інформаційно-аналітичної продукції
структурних підрозділів Центру досліджень соціальних комунікацій
НБУВ (СІАЗ, НЮБ та ФПУ) проводиться також шляхом активної
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участі в щорічних «Інформаційних ярмарках» – презентаціях-виставках
ресурсів організацій, що надають технічну, аналітичну та консультативну допомогу Верховній Раді України. У такий спосіб парламентарі,
помічники-консультанти народних депутатів, представники секретаріатів парламентських комітетів, фракцій та груп, структурних підрозділів Апарату Верховної Ради України мають можливість ознайомитись
з останніми здобутками української науки, а також із проблемними
питаннями, що потребують реагування органів державної влади.
Отже, підсумовуючи, можна зробити такі висновки.
В умовах вкрай складної ситуації з фінансуванням вітчизняної наукової
сфери, за необхідності доводити суспільству та державі існування академічної науки, розв’язання проблеми популяризації власних досягнень
є одним з першочергових завдань для української наукової спільноти.
Питання інформування широкої громадськості про результати своєї
роботи, популяризація здобутків української науки актуалізується
з огляду на стратегічний курс нашої держави на набуття повноправного
членства України у Європейському Союзі та в Організації Північноатлантичного договору та відповідних заходів щодо комунікації у сфері
європейської та євроатлантичної інтеграції України.
В умовах входження сучасного суспільства в інформаційний етап свого
розвитку виняткову роль у справі популяризації наукових знань відіграють бібліотеки, насамперед наукові раніше за всіх відчули нові форми
й засоби збирання, обробки, подання та поширення знань, оскільки вони
торкнулися насамперед сфери їхньої діяльності. Саме наукові бібліотеки
як провідні центри соціальних комунікацій, інтеграції й поширення
наукової інформації здатні сьогодні стати майданчиком для пропаганди
наукових знань, донесення до суспільства неупередженої та об’єктивної
інформації про результативність наукової та науково-технічної діяльності наукових організацій країни. Зокрема, досвід СІАЗ НБУВ у сфері
популяризації науки, а саме підготовка й видання випуску інформаційно-аналітичного бюлетеня «Шляхи розвитку української науки», дає
підстави зробити висновок, що попри складні фінансові умови українські
дослідники, передусім представники Національної академії наук України,
продовжують сумлінно працювати на користь своєї країни та отримувати
вагомі результати за широким спектром фундаментальних і прикладних
досліджень.
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Information and Analytical Products of Libraries as a Means of Popularization
of Ukrainian Science
The paper addresses to the role of information and analytical products of libraries
in the field of science popularization. Attention is paid to the significance of keeping
the general public being well and timely informed on the achievements of Ukrainian
researchers in view of the strategic course of our state for acquiring Ukraine’s full membership in the European Union and in the North Atlantic Treaty Organization.
It is emphasized that in the context of the entry of modern society into the informational stage of its development, an exceptional role in the popularization of science is
played by scientific libraries, which experience the new forms and means of collecting,
processing, presenting and disseminating knowledge as they primarily concerned the
sphere of the activity of libraries.
The paper considers the activity of the Information and Analytical Support Service
of the State Authorities of the Vernadsky National Library of Ukraine on informing the
general public and authorities about the situation in the scientific sphere of Ukraine. In
particular, publication and dissemination of materials for the issue of information-analytical bulletin “Ways of Ukrainian Science Development” are considered as an example of effective activity in the area of informing society about achievements, important
results of scientific, scientific-technical and innovative activity of our scientists, raising
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the authority and prestige of science in Ukraine. It is noted that the publication of the
bulletin from the very beginning was aimed at the implementation of measures, determined by the Presidium of the National Academy of Sciences of Ukraine, for improving
the perception of science by society, and today its main tasks correspond to the statutory
tasks of the highest scientific self-governing organization of Ukraine, namely: the need
for popularization of scientific achievements of Ukrainian scientists in the country and
abroad in order to increase the prestige of scientific activity in society, to form scientific
outlook, to counteract pseudoscience, to strengthen the intellectual potential of society,
to develop education, to raise the international authority of Ukraine.
The experience of SIAS of V.Vernadsky National Library of Ukraine in the field
of popularization of science, in particular, in preparation and publication of the information-analytical bulletin “Ways of Ukrainian Science Development”, allows one to
conclude that despite difficult financial conditions Ukrainian researchers, first of all
representatives of the National Academy of Sciences of Ukraine, continue working
hard for the benefit of our country and gaining significant results across a wide range of
basic and applied research.
Keywords: popularization of science, scientific library, information and analytical
products, Vernadsky National Library of Ukraine, Service information and analytical
support, Ways of Development of Ukrainian Science.
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КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА
СУЧАСНИХ ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕК
У праці досліджуються особливості комунікативної складової зарубіжних бібліотек у сучасних умовах – з урахуванням розвитку технічних можливостей у суспільному житті, зростаючого попиту населення на інтернет-технології. Наголошується на креативності підходу до сучасної діяльності бібліотечних мереж не лише
як центрів надання доступу до друкованих та оцифрованих джерел, а й до своїх
платформ для проведення концертних і театральних заходів.
Звертається увага на проблеми, що гальмують інтенсивне використання новітніх технологій вітчизняних бібліотек, визначається подальша роль бібліотечних установ як центрів соціальних комунікацій, покликаних активно впливати
на соціалізацію читачів, формування та розвиток наукової комунікації.
Ключові слова: комунікативна діяльність, комунікативні практики, комунікативна взаємодія, зарубіжні бібліотеки, сучасні технології, інноваційні практики,
оцифровування, онлайн-бібліотека.

У праці звертається увага на комунікативну складову як з точки
зору теорії, так і практичного застосування інформаційно-комунікативних відносин, зокрема таких, як бібліотека – читач. Із цього приводу
наводяться приклади діяльності зарубіжних бібліотек щодо сучасного
електронного оброблення своїх документів з метою більш якісного
і швидкого реагування на запити читачів та суспільства в цілому.
Мета статті – продемонструвати креативність підходу до якісного
обслуговування читачів, важливість збереження книгозбірнями найцінніших своїх видань та колекцій, пропагування свого національного
надбання світовій спільноті.
Завдяки новим інформаційним і технічним ресурсам сучасні бібліотеки мають можливість збереження, поширення й рекламування в інформаційному просторі найцінніших своїх колекцій. Тож будь-яка книгозбірня
в сучасних умова має відповідати життєвому рівню своїх користувачів
як у ціннісних, так і в інформаційно-технічних потребах, спираючись
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на інформаційну обізнаність та комунікативну компетентність. У «Вікіпедії» зазначається, що під комунікативною компетентністю розуміють
здатність встановлювати й підтримувати необхідні контакти з іншими
людьми, певну сукупність знань, умінь і навичок, що забезпечують
ефективне спілкування. Комунікативна компетентність передбачає вміння
змінювати глибину й коло спілкування, розуміти та бути зрозумілим для
партнера по спілкуванню. Комунікативна компетентність формується
в умовах безпосередньої взаємодії, тому є результатом досвіду спілкування між людьми. Цей досвід набувається не тільки в процесі безпосередньої взаємодії, а також опосередкованої, у тому числі набувається
з творів літератури, театру, кіно, з яких людина отримує інформацію про
характер комунікативних ситуацій, особливості міжособистісної взаємодії та засоби їх вирішень.
Інформаційно-комунікативна складова містить такі форми діяльності,
як організація з доступу до публічної інформації, забезпечення інформаційно-комунікативної діяльності за рахунок електронної (цифрової)
системи.
Комунікативна діяльність – це широкий спектр взаємодії людей. Серед
основних рис соціокомунікативної діяльності можна назвати обмін
інформацією, організаційну та взаємоприйнятну форму спілкування,
що базується на доступності порозуміння і взаємній зацікавленості.
При цьому соціально орієнтоване спілкування має бути зрозумілим
будь-якій особистості, тож представлена інформація має забезпечувати
повноту, точність і високу культуру.
Сучасні визначення теорії комунікації мають декілька основних
направлень:
– теорія, яка має справу з технологією передавання інформації між
людьми (усної/писемної мови або через комп’ютер), людьми та машинами
або машинами та машинами (телекомунікація та інформатизація);
– принципи й методи, завдяки яким передається інформація;
– теорія, яка перебуває в діалогічно-діалектичному полі відповідно
до двох принципів: установча модель комунікації як метамодель і теорія
як метадискурсивна практика в суспільстві;
– способи визначення комунікації та проблеми комунікації в певному
полі (риторичному, семіотичному, феноменологічному, кібернетичному,
соціально-психологічному, соціально-культурному тощо).
У XXI ст. відбувається стрімкий розвиток інформаційних технологій.
Нові комунікації змінюють усі сфери життєдіяльності сучасної людини
за рахунок більш ефективного використання інформаційних потоків,
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знання і відповідного економії часу та зниження витрат. Масштаби
розвитку електронних технологій досить стрімко розвиваються, тож
і бібліотечним установам, аби бути успішними, доводиться креативно
змінювати свої підходи до роботи з читачами.
Як зазначають наукові фахівці НБУВ, «відповідно до визначених
суспільством трендів розвитку фонди бібліотек повинні мати необхідний
інформаційний ресурс для забезпечення еволюції суспільства в цих
напрямах. При цьому набуває практичного значення проблема орієнтації
бібліотечних установ у зростаючих масивах нової інформації, насамперед
електронної, і необхідності відбору до власних фондів із загального
розмаю передусім інформації, потрібної для національного поступу» [1].
Подача інформації в соціально орієнтованому спілкуванні має бути
зрозумілою кожному, тому треба зважувати на повноту, точність і високу
культуру спілкування. При цьому слід звертати увагу на такі фактори:
– інформаційно-комунікативна складова;
– організаційні форми забезпечення доступу до публічної інформації;
– електронні (цифрові) системи забезпечення інформаційно-комунікативної діяльності.
Тож насамперед треба приділяти увагу рівню кваліфікації кадрів,
важливості розуміння бібліотечними фахівцями необхідності зв’язків
із громадськістю та мотивацій їх поширення, повноті використання бібліотечних ресурсів, активній інформованості користувачів про сервісні
можливості бібліотеки.
Як зазначає С. Барабаш [2], «гармонійні відносини з громадськістю –
це високий ступінь досягнення організацією своїх цілей (економічних,
культурних, політичних, соціальних тощо), які дають їй змогу успішно
розвиватися, підтримуючи репутацію, а також сприяють прогресивним
змінам у внутрішньому та зовнішньому середовищі (це логічно стосується
й бібліотеки)». С. Барабаш вказує на закономірність трансформації образу
бібліотеки в процесі її розвитку, орієнтування на очікування та потреби
реальних і потенційних користувачів. Автор зазначає, що новітній аспект
бібліотекознавства – бібліотечна іміджелогія – розглядає імідж бібліотеки
як соціально-комунікативну категорію, що є сполучною ланкою між
соціумом і бібліотекою – культурно-інформаційним інститутом. «Імідж
і реклама бібліотеки тісно пов’язані та взаємозалежні. З одного боку,
імідж бібліотеки сприяє підвищенню ефективності реклами та різних
заходів (щодо просування ресурсів, послуг бібліотеки), готує користувачів до придбання послуги, полегшує введення нової послуги бібліотеки
на ринок, підвищує конкурентоспроможність бібліотеки».
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Як зазначає доктор історичних наук, професор В. Горовий, «трансформація традиційної бібліотечної діяльності, приведення її у відповідність із новими суспільними запитами інформаційного обслуговування –
ці завдання постали перед бібліотечним співтовариством зі стрімким
поширенням електронних інформаційних технологій. …Інтернет дедалі
більшою мірою конкурував з бібліотечними інформаційними центрами –
і потреба визначення нового місця цих центрів в істотно оновлюваній
інформаційній системі суспільства набувала більшої гостроти» [3].
Невпинний процес розвитку інформаційного суспільства створює
необхідність збереження модернізованої системи бібліотечних установ –
інформаційних центрів нинішнього суспільства.
Під час Всесвітнього бібліотечного та інформаційного конгресу ІФЛА
у 2016 р. порушувалася проблема збору цифрових даних і забезпечення
легкого доступу громадськості до них [4].
Щодо нових форм обслуговування, то прикладом може служити
Гарвардська бібліотека [5]. Її лабораторія опублікувала 20 відеозвітів
про свої проекти. Головною метою лабораторії є поліпшення бібліотечного обслуговування студентів та викладачів університету, провідна
участь у формуванні інформаційного суспільства майбутнього. Надаючи
свою інфраструктуру та фінансову підтримку, лабораторія дає студентам
і співробітникам університету можливість для реалізації їхніх інноваційних ідей.
Бібліотека приймає пропозиції від студентів і працівників факультетів, підтримує співробітництво з іншими навчальними закладами
та реалізує ряд проектів. Зокрема, мета проекту Curated Collections for
the Curious – надати наявні в бібліотеці джерела знань таким чином,
щоб викликати міждисциплінарну зацікавленість і розширити співробітництво серед студентів та викладачів різних факультетів. У рамках
проекту було створено спеціальні контейнери, на яких визначено послідовність дослідного процесу з кожної конкретної тематики. Наступним
етапом розвитку цього проекту має стати ширше поширення інформації
за допомогою сучасних технологій.
Одним з напрямів сучасної діяльності бібліотек є зберігання та забезпечення доступу до інформації, створеної в цифровому форматі.
Свого часу Британська бібліотека [6] оголосила про намір створити
онлайн-архів газет. Для цього працівникам бібліотеки доведеться оцифрувати 40 млн газетних сторінок. Також Британська бібліотека оцифровує гігантський аудіоархів, який налічує до 6,5 млн записів. На весь
процес відведено не більше 15 років. Крім того, Британська біблі148
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отека запустила інтерактивний путівник з історії країни. Також бібліотека виклала 570 сторінок із блокноту видатного італійського вченого,
винахідника та художника Л. да Вінчі. Оцифрована копія блокноту,
відомого також під назвою The Codex Arundel, доступна на сайті бібліотеки безкоштовно.
Оцифровуванням стародавніх текстів займаються Ватиканська
апостольська бібліотека та Бодліанська бібліотека Оксфордського університету. Американський дослідний портал Getty виклав онлайн понад
100 тис. книг про мистецтво, дизайн та архітектуру.
В Австрійській національній бібліотеці 13 червня 2019 р. відбувся
перший симпозіум ЦNB Labs [7]. Було надано нові послуги лабораторій
ЦNB, дослідницькі проекти, які використовують дані чи інструменти
лабораторій ЦNB. Так, семінар, який проводили Д. Коган і С. Креспо, було
присвячено машинному навчанню, тобто штучній системі, що розпізнає
певні шаблони та правила на основі даних і таким чином вчиться на досвіді.
Основну увагу було приділено творчому обробленні певних зображень,
зокрема історичних листівок, запропонованих через IIIF (International
Image Interoperability Framework) завдяки ЦNB Labs. На семінарі учасники
навчилися синтезувати, передавати й реміксувати такі зображення.
Із впровадженням ЦNB Labs Австрійська національна бібліотека
створює інфраструктуру, яка підтримує та просуває експерименти
із цифровими даними. Лабораторії ЦNB вважають себе «експериментальним середовищем співпраці», що дає змогу адаптуватися до потреб
нових груп користувачів. Дані обробляються таким чином, щоб підтримувати якомога більше сценаріїв використання, наприклад надаючи
їм максимально високий дозвіл і збагачуючись метаданими.
Зі створенням ЦNB Labs Австрійська національна бібліотека створює
інфраструктуру, що підтримує та просуває експерименти з цифровими даними – таким чином віртуальний простір, у якому інформація
архівується та активно переноситься назовні для подальшого творчого
використання. Зокрема, науковий співробітник Австрійського центру
цифрових гуманітарних наук при Австрійській академії наук об’єднав
свої експериментальні установки, про які є згадки в працях А. Шніцлера,
з історичними листівками з колекції ЦNB Labs. Це з’єднання здійснюється шляхом запиту кінцевих точок SPARQL ЦAW і ЦNB Labs, які
пропонують пов’язані відкриті дані.
Директор веб-архіву в Австрійській національній бібліотеці продемонстрував на веб-сайтах австрійського парламенту та австрійського Міністерства внутрішніх справ те, як зміни в збережених сторінках можна
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розпізнати та зрозуміти, використовуючи новітні інтерфейси веб-архівів
у лабораторіях.
Департамент оцифровування Королівської бібліотеки Данії [8] має
визнаний досвід роботи із широким спектром форматів оцифровування
документів, книг і зображень. Вони працюють з найсучаснішими технологіями та стандартами. Щороку кафедра оцифровує 1–3 млн історичних
матеріалів.
Одну з найбільших у світі колекцій оцифрованих газет на сьогодні
має Королівська бібліотека – національна бібліотека Швеції [9]. Ця бібліотека також лідирує щодо кількості оцифрованих документів державної
служби. У співробітництві з телебаченням Королівська бібліотека
оцифрувала практично все, що транслювалося у Швеції по шведському
та освітньому радіо.
Королівська бібліотека Бельгії [10] близько 10 років оцифровує
свої колекції як для збереження, так і для поширення їх в Інтернеті.
Для грамотного вирішення цього завдання у 2011 р. бібліотека створила
департамент з оцифрування, який відповідає за координацію реалізації
відповідних проектів.
Перегляд в оцифрованих книгах, онлайн-пошук файлів і документів,
відтворення фільмів та аудіозаписів – усе це створили фахівці Німецької
цифрової бібліотеки (DDB) [11]. Оголошена мета DDB – об’єднати
німецьку спадщину онлайн і зробити її придатною для використання.
До сьогодні в DDB було зібрано кілька сотень установ культури,
таких як музеї, архіви або бібліотеки. Їх кількість неухильно зростає.
На сьогодні 14 установ беруть участь у створенні та подальшому розвитку
DDB, у тому числі Німецька національна бібліотека, яка контролює
проект.
У 2011 р. під патронатом Чиказького університету відкрилася бібліотека майбутнього – її книгосховище перебуває під землею на глибині
15 м. Але найцікавішим є принцип роботи бібліотеки – тут усе максимально діджиталізовано: книги замовляються через комп’ютер, замовлення передається через робота до підземного сховища, а звідти наверх
його подає спеціальний кран. Якщо ж вам не потрібна сама книга, то її
текст можуть вивести на монітор комп’ютера в читальному залі [13].
Нині все більшої популярності набирають онлайн-бібліотеки. Однією
з найкращих є онлайн-бібліотека Метрополітен-музею (Нью-Йорк,
США). Свого часу музей виставив на своєму сайті у вільний доступ понад
400 книжок – від каталогів до журналів, найдавніші з яких опубліковані
в 1870 р. Книжки можна читати й завантажувати [13].
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Щодо наших країн-сусідів, то прикладом може служити Національна
бібліотека Білорусі (далі – НББ) [12]. У її фондах зберігається близько
10 тис. млн документів, з яких понад 500 тис. цифрових копій. Щорічно НББ набуває доступ до електронних інформаційних ресурсів
провідних вітчизняних і зарубіжних видавництв та агрегаторів. Пошуковою системою для цих інформаційних ресурсів є електронний каталог
НББ.
Будь-який користувач незалежно від місцезнаходження має можливість без авторизації:
– здійснити пошук документів, що зберігаються у фонді НББ, ліцензійних базах даних та інформаційних ресурсах відкритого доступу;
– отримати доступ до повних текстів документів з інформаційних
ресурсів відкритого доступу.
Користувач, що перебуває в будівлі НББ, може отримати доступ до її
електронної бібліотеки, а також до повних текстів документів з ліцензійних баз даних: EBSCOhost, Oxford Journals Online, eLIBRARY.RU,
«Лань», «Університетська бібліотека» та ін.
Після авторизації користувач отримує можливість віддалено замовити
на читальний зал НББ документи, що є у її фонді.
Крім постійної роботи щодо оцифровування своєї національної
спадщини, бібліотека бере участь у таких масштабних електронних
інформаційних проектах, як «Золота колекція Євразії», Електронна бібліотека манускриптів (Manuscriptorium), Світова цифрова бібліотека
(World Digital Library).
Крім того, більшість європейських бібліотек, зокрема й НББ, надають
свої платформи для проведення концертних заходів і вистав.
Як бачимо, палітра надання послуг сучасними бібліотеками досить
яскрава. І можливості для подальшого розвитку створюють як новітні
технології, так і креативність підходу персоналу бібліотечних установ.
Між тим Україна значно відстає щодо кількості оцифровування
фондів. Цей процес гальмується насамперед через фінансову затратність. При цьому використання інформації глобального інформаційного
простору не завжди сприяє національним інтересам розвитку [3].
Між тим вітчизняні бібліотечні установи, за певної модернізації, здатні
задовольняти інформаційні запити будь-якої категорії населення.
При цьому важливо пам’ятати, що інформаційний бібліотечний продукт
має бути актуальним, якісним та корисним. На сучасному етапі ця робота
може вирішуватися за умови вдалого поєднання бібліотечними працівниками традиційного бібліотечного фонду та електронного ресурсу.
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Таким чином, бібліотека, як комунікаційна структура, прагне розвинути комунікаційну культуру суспільства, забезпечувати (підтримувати) комунікаційні процеси між різними соціальними структурами.
У сучасних умовах, з огляду на перманентні оновлення технологічних
можливостей постіндустріального суспільства, бібліотека має стати
таким відкритим центром соціальних комунікацій, який, крім збирання
й збереження документів, мав би активно впливати на соціалізацію
читачів, формування та розвиток наукової комунікації.
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Socio-Communicative Component of Foreign Libraries in Modern Conditions
The features of the communicative component of foreign libraries in modern conditions are investigated, taking into account the development of technical capabilities
in public life, population’ growing demand for Internet technologies. In this regard,
cases of foreign libraries activities regarding the modern electronic processing of their
documents in order to respond better and faster to the requests of users and society are
presented.
This article draws attention to the communicative component, both from the point
of view of theory and the practical application of information and communication relations, in particular, such as “library – reader” one.
The conclusion emphasizes the creativity of the approach to the modern activity
of library networks, not only as a provision of services for access to printed and transcribed sources, but also in providing platforms for concert and theatrical events.
It is well-known that information-analytical activities and the expansion of access
to electronic information contribute to a more active expansion of the communication
space regarding cultural interaction both within the library network and for society as
a whole – knowledge sharing, scientific research, human communication and leisure.
As a result, attention is drawn to the problems that hinder the intensive use of the
latest technologies of domestic libraries.
The article draws attention to the role of library institutions, as centers of social
communication, designed to influence actively socialization of readers, formation and
development of scientific communication.
The purpose of the article is to demonstrate the creativity of the approach to provide
quality service to users, the importance of preserving the most valuable books and collections, as well to show national heritage to the world community.
Keywords: communication activities, communicative practices, communicative
interaction, foreign libraries, modern technologies, innovative practices, digitization,
online library.
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ІНСТИТУЦІЙНИЙ РЕПОЗИТОРІЙ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ
ОСВІТИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ВІДКРИТОЇ ОСВІТИ
У статті досліджено інституційний репозиторій закладу вищої освіти
як важливу складову реформування системи наукової комунікації в Україні,
провідний інструмент відкритої освіти та засіб інтеграції України у європейський
освітній простір.
Доведено, що репозиторії підвищують рейтинги та служать реальними
показниками ефективності роботи університетів і їхніх бібліотек. Розкрито значення репозиторію для студентства як засобу отримання швидкого
й необмеженого доступу до навчально-методичної та наукової літератури,
створеної університетською академічною спільнотою, а також ресурсу для розміщення студентських робіт. Висвітлено сутність, роль і значення стратегічних
комунікацій у формуванні суспільної підтримки освітніх реформ.
Ключові слова: стратегічні комунікації, відкритий доступ, інституційний репозиторій, наукові комунікації, Webometrics, Ranking Web of Repositories, світові
рейтинги університетів і репозиторіїв.

Процес інтеграції України у європейські освітні структури, який
розпочала держава, відбувається паралельно з подальшим проникненням
в освітні системи інноваційних інформаційних технологій розвинутих
країн. Потреба нашої країни перебувати в контексті трансформацій
освітніх систем висуває необхідність приведення до світових стандартів
як вітчизняного правового поля в галузі освітньої діяльності, так і технологічне забезпечення її функціонування. Це знайшло відображення
в Законі України «Про вищу освіту», у якому серед основних пріоритетів
державної освітньої політики визначено доступність вищої освіти,
сприяння сталому розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентоспроможного людського капіталу та створення умов для освіти протягом
життя, інтеграцію системи вищої освіти України у Європейській простір
[1]. Така стратегія створює нові виклики як перед українською системою
освіти в цілому, так і перед споживачами освітніх послуг.
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Цікавими нововведеннями в підготовку майбутніх фахівців виступають технології відкритої освіти. Вони не лише урізноманітнюють
форми надання освітніх послуг, а й підвищують їхню ефективність,
сприяють адаптації до швидкісних темпів розвитку інформаційного
суспільства, появі нового типу фахівців, здатних користуватися відкритими загальнодоступними ресурсами, раціоналізувати перспективні
ідеї в професійній діяльності.
Мета статті полягає в дослідженні інституційного репозиторію (далі –
ІР) закладу вищої освіти (далі – ЗВО), його ролі та місця в сучасних
наукових комунікаціях в умовах упровадження відкритої освіти в Україні.
Відкриту освіту треба розуміти як систему, у якій реалізується процес
отримання знань на основі принципів інформатизації, демократизації
та інтеграції за допомогою новітніх інформаційно-комунікаційних
технологій. Її головна мета – навчити здобувачів максимально
використовувати ресурси для вибудовування власної освітньої програми.
Іншими словами, особистість виступає замовником своєї освіти, проектує
її зміст і відповідає за нього, урешті-решт отримуючи певний рівень
освіченості та фаховості.
Упровадження технологій відкритої освіти прискорилося завдяки
поширенню міжнародного руху відкритого доступу (Open Archives
Initiative) до результатів наукових досліджень. Відкритий доступ (далі –
ВД) до інформації забезпечується через ІР та електронні журнали
відкритого доступу, які створюються в університетах, науково-дослідних
установах, де, крім друкованих, архівуються ще й недруковані статті.
Ідеться про запрошення університетів, бібліотек, видавництв, фондів,
окремих учених зробити результати наукових досліджень відкритими для
спільноти.
У цих умовах забезпечення користувачів швидким доступом
до наукової та навчальної інформації стає традиційною послугою бібліотек ЗВО. Відкритий доступ до інформації стає сьогодні більш затребуваною моделлю наукових комунікацій, що спрямовує діяльність університетських бібліотек до взаємодії з університетом у поширенні результатів наукових досліджень. Зазначимо, що бібліотеки загалом виступають
активними прихильниками відкритого доступу, оскільки він дає змогу
усунути як правові, так і цінові бар’єри, які раніше стримували їхні
зусилля в наданні доступу до інформації. Комп’ютеризація, використання всесвітньої мережі Інтернет, збільшення електронних інформаційних ресурсів значно розширили й полегшили бібліотечні можливості
та форми доступу до ресурсів.
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Сучасний етап розвитку науки й освіти України можна охарактеризувати активним створенням і впровадженням ЗВО та науковими
установами цифрових сховищ й архівів. Значна кількість таких установ
втілюють концепцію відкритого доступу до результатів наукових досліджень через створення інституційного репозиторію. Крім того, в усьому
світі саме бібліотеки ЗВО виконують роль інституцій, які пропагують
нові послуги та консультують дослідників щодо переваг розміщення
робіт у відкритому доступі, зокрема в репозиторіях.
Реалізація проектів відкритого доступу до інформаційних ресурсів
в інституційному, національному й глобальному вимірах уже стали об’єктом наукових пошуків дослідників, які вивчають теоретичні та практичні
аспекти розвитку комунікацій у сучасному світі.
Першість у дослідженні проблеми належить фахівцям бібліотечної
та документно-інформаційної сфери. Зокрема, питання відкритого доступу до електронних інформаційних ресурсів та функціонування інституційних репозиторіїв досліджували О. Буйницька, О. Шкодзінський,
Т. Колесникова, В. Олексюк та О. Олексюк та ін.
Широке коло питань організаційного та функціонально-змістового
аспектів електронних архівів досліджували у своїх працях такі вітчизняні
науковці й практики, як О. Бруй, Л. Бакуменко, В. Бєлінська, Н. Пасмор,
Н. Фролова, Л. Кашаєва та ін. Ці дослідники розглядають репозиторії
як електронні архіви для накопичення, довготривалого й надійного зберігання та забезпечення відкритого доступу до результатів наукових досліджень в університетах й установах. Т. Ярошенко у своїх дослідженнях
доводить, що саме інституційні репозиторії є найефективнішим засобом
обміну інформацією у сфері науки. Висвітленню провідної ролі електронних архівів наукових публікацій для ефективної комунікації в освітньому та академічному середовищах присвячено роботи І. Передерій.
Одними з основних виробників наукової продукції у світі є ЗВО, тому
реалізація ВД до наукової та освітньої інформації через створення інституційних репозиторіїв виглядає особливо ефективною. Так, за даними
Т. Ярошенко, велика кількість публікацій вітчизняних науковців (від
170 до 200 тис. на рік) досі залишається невідомою не лише світовій,
а й українській академічній спільноті [2]. Упровадження інституційних
репозиторіїв покликане розв’язати проблему.
На сьогодні дедалі більше країн долучається до руху за відкриту освіту.
Так, у Реєстрі репозиторіїв відкритого доступу (Regіstry оf Орen Ассess
Reроsіtоrіes, RОАR), що підтримується Університетом Саутгемптона
у Великій Британії, на 20.01.2016 р. було зареєстровано 1 тис. 574 репози158
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торіїв. У Довіднику репозиторіїв відкритого доступу (Dіreсtоry оf Орen
Ассess Reроsіtоrіes, OpenDОАR) – авторитетна база академічних (наукових) репозиторіїв відкритого доступу, що розроблена й підтримується
Ноттінгемським університетом [кількість зареєстрованих репозиторіїв
зросла з 367 (на 20.07.2015 р.) до 1 тис. 831 (на 20.01.2016 р.)]. У цьому
переліку у 2016 р. містилося 32 ІР ЗВО України [3]. Станом на червень
2019 р. у міжнародних реєстрах репозиторіїв ROAR та DOAR зареєстровано 103 репозиторії з України [4]. Згідно з рейтингом репозиторіїв
The Ranking Web of World repositories від Cybermetrics Lab, у світі налічується 2 тис. 790 усіх видів сховищ, основу яких становлять інституційні
репозиторії – 2 тис. 708 [5].
Отже, розвиток інституційних репозиторіїв в Україні є вимогою часу
та результатом інтенсивного розвитку інформаційно-комунікаційних
технологій. Треба зазначити, що протягом останніх років діяльність
наукових бібліотек ЗВО України щодо організації та наповнення інституційних репозиторіїв значно активізувалася, що сприяє підвищенню
рейтингів наукових публікацій дослідників, які працюють у ЗВО.
ІР ЗВО передбачає збір публікацій своїх науковців і співробітників, чим і відрізняється від тематичної електронної бібліотеки. Види
документів, які зберігають ІР, залежать від єдиної політики університету
та безпосередньо репозиторію. ІР зберігають оцифровані об’єкти насамперед наукової, освітньої та навчальної діяльності – наукові публікації,
звіти, матеріали конференцій, робочі навчальні програми, програми
комп’ютерної, педагогічної, виробничої практик, патенти, авторські
свідоцтва, підручники, навчальні посібники, збірники, конспекти лекцій
з дисципліни, інструктивно-методичні матеріали до семінарських,
практичних і лабораторних занять, методичні рекомендації та розробки
викладачів, мультимедійні презентації, програмні розробки викладачів,
фото, аудіо-, відеоматеріали тощо.
Особливо важливою для освітян і науковців є можливість доступу
в ІР до малотиражних видань. Зазвичай вони залишаються малопоміченими, оскільки публікуються в кількох паперових примірниках або
на мережевих сервісах, що мають персоніфікований доступ, обмежений
користувачами корпоративної мережі ЗВО.
ІР як один із ключових елементів сучасної інфраструктури відкритої
науки має задовольняти вимоги користувачів щодо контенту (структури,
глибини архіву, упорядкування даних тощо), доступності, універсальності, верифікації представленої інформації, дотримання юридичних
та етичних норм (авторське право), застосування найсучасніших політик
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поводження з даними, інструментів аналітичного оброблення інформації,
досконалих технічних і програмно-технологічних рішень. Надзвичайно
важливою є зручність користувацького інтерфейсу, широка лінійка
інструментів роботи із вмістом електронних архівів, можливість багатокритеріального пошуку інформації з послідовним уточненням та збереженням результатів. ІР надає можливість здійснювати пошук за авторами,
назвами, ключовими словами, датою публікації або в різноманітних
комбінаціях цих параметрів. Його використання в навчальному закладі
має ряд переваг: надання вченим оперативного та зручного доступу
до світових наукових інформаційних ресурсів, ученим із споріднених
ЗВО інших країн – до вітчизняних наукових публікацій; підвищення
престижу й рейтингу навчального закладу та його науковців шляхом
наочного інформаційного представлення власних наукових здобутків;
зростання цитувань вітчизняних наукових праць і їхнього впливу на інші
дослідження; підвищення рейтингу бібліотеки ЗВО [6].
Студенти на кожному з етапів підготовки отримують вільний доступ
до ІР, що дає їм можливість використовувати актуальну навчально-методичну документацію та відкриті матеріали досліджень інших студентів
і викладачів. Крім того, виконуючи дослідження, студент може використовувати систему й поповнювати репозиторій власними матеріалами.
ІР відіграють важливу роль в індивідуальній роботі студентів, яка
передбачає самостійне вивчення частини програмного матеріалу, систематизацію, поглиблення, узагальнення, закріплення та практичне застосування знань з навчального курсу й розвиток навичок самостійної роботи.
Публікування в ІР текстів індивідуальних навчально-дослідних завдань,
а також звітів про їх виконання сприяє підвищенню якості праць завдяки
їх розміщенню у відкритому доступі, формуванню навичок «самоархівування» результатів власної діяльності; унеможливленню їхнього копіювання з метою плагіату. У процесі науково-дослідної роботи студенти
виконують реферати, курсові, дипломні (магістерські) роботи, а також
можуть готувати наукові праці, матеріали до виступів на семінарах
і конференціях [7].
При створенні ІР треба враховувати збільшення кількості звернень
до нього через мобільні пристрої. При цьому розв’язання потребує
проблема адаптації сайту для перегляду його за допомогою мобільних
пристроїв і використання його можливостей для навчання та наукової
роботи. Мобільне навчання є новою освітньою парадигмою, робить
процес навчання всеохоплюючим та мотивує до безперервної освіти
протягом життя [8].
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Серед головних перешкод у розвитку ВД, крім пласту проблем, пов’язаних з вимогами комерційних видавництв та узгодженням авторських
прав, фахівці називають відсутність мотивації в дослідників до додаткового розміщення в архівах своїх опублікованих робіт, хоча численні
дослідження показують значно більшу кількість завантажень для робіт
з відкритого доступу, їх швидше й масштабніше поширення.
До найавторитетніших вітчизняних ІР належать: eKMAIR – електронний архів Національного університету «Києво-Могилянська академія»; ELARTU – ІР Тернопільського національного технічного університету ім. І. Пулюя; Електронний науковий архів НТБ НУ «Львівська
політехніка»; eSSUIR – електронний архів Сумського державного
університету; eKhNUIR – електронний архів Харківського національного
університету ім. В. Каразіна; ARRChNU – ІР Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича та ін.
Наприклад, ІР НТБ ТНТУ ім. І. Пулюя ELARTU створено у 2008 р.
на програмному забезпеченні DSpace. У 2015 р. у цьому електронному
архіві було розміщено 2 тис. 698 електронних документів, які розподілено
на 30 фондів, структура яких відповідає потребам ЗВО та характеризує
його науково-освітню діяльність. Станом на 28 серпня 2019 р. він містить
26 тис. 753 електронних публікацій у відкритому доступі [9]. Репозиторій СумДУ діє із січня 2011 р. Станом на 27 вересня 2019 р. кількість
документів становить 72 тис. 660. Кількість відвідувань сайту репозиторію протягом року становить понад 200 тис. більше ніж із 120 країн
світу, кількість переглядів – понад 1 млн [10].
ІР створюються та підтримуються багатьома провідними світовими
університетами з метою поширення їхнього наукового здобутку. Проте
сьогодні наявність ІР в університеті зумовлена не тільки бажанням зберігати науковий здобуток своїх дослідників, а й тим, що він є потужним
інструментом формування іміджу університету та його науковців.
Для стимулювання розвитку ІР як провідників ВД двічі на рік укладається вебометричний рейтинг Ranking Web of Repositories – субрейтинг
міжнародного веб-рейтингу світових освітніх установ Webometrics,
який представляє рейтинг репозиторіїв (наукових електронних бібліотек – електронних архівів документів наукового та освітнього призначення) університетів і наукових організацій. У рейтингу використовуються загальнодоступні інституційні профілі університетів у Google
Scholar Citations. Міжнародний рейтинг веб-репозиторіїв наукових
статей є ініціативою Cybermetrics Lab, дослідної групи, яка належить
до Consejo Superior de Investigaciones Cientнficas (CSIC), найбільшого
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публічного дослідного центру Іспанії. Метою цього рейтингу є підтримка
ініціатив щодо забезпечення вільного доступу до наукових публікацій
та навчальних матеріалів в електронній формі.
Лабораторія Cybermetrics, використовуючи кількісні методи, розробила та застосовує індикатори, що дають змогу вимірювати наукову
активність в Інтернеті. Кіберметричні показники важливі для оцінювання
результатів наукових досліджень та є ідеальним доповненням до результатів, отриманих бібліометричними методами в науково-математичних
дослідженнях.
Головна мета рейтингу Webometrics Ranking of World Repositories –
стимулювати обмін інформацією між ученими з усього світу за рахунок
публікацій результатів досліджень на своїх сайтах. З 2019 р. система
ранжирування репозиторіїв містить формування чотирьох ранжируваних списків репозиторіїв [усі (інституційні + тематичні), інституційні,
портали та регіональні й корпоративні інформаційні системи поточних
досліджень (Current Research Information System, CRIS)]. В основі
ранжирування є кількість записів у Google Scholar (GS), які розміщено
на веб-доменах відповідних організацій – власників репозиторіїв. Такий
список постійно оновлюється [11].
На сучасному світовому ринку освітніх послуг глобальні рейтинги ЗВО,
зокрема ІР, набувають дедалі важливішого значення. Для українських
ЗВО участь у світових рейтингах стала справою престижу, що сприяє
об’єднанню національної системи освіти й науки з європейським простором, забезпеченню якості освіти та усуненню наявних перешкод на шляху
до мобільності студентів, викладачів, дослідників й управлінців вищої
школи.
У липні 2019 р. опубліковано оновлений світовий рейтинг транспарентності репозиторіїв університетів та інших науково-освітніх
установ (Transparent Ranking of Repositories) від Webometrics. За його
підсумками – Transparent Ranking: Institutional Repositories by Google
Scholar (July 2019) – Електронний науковий архів Національного
університету «Львівська політехніка» посів 56 місце у світі серед 2 тис.
664 учасників і повернув собі перше місце серед репозиторіїв України
[12].
Одним з провідників відкритої науки в Сумському державному університеті є репозиторій – електронний архів академічних текстів студентів
та науковців університету. Архів налічує понад 70 тис. документів
та утримує провідні позиції серед репозиторіїв України та світу (третє
та 106 місце) за версіями рейтингу Webometrics. У 2018–2019 рр. розпо162
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чато архівування кваліфікаційних робіт (+3,5 тис. документів); додано
3 тис. наукових видань [13].
Інституційний репозиторій ELARTU ТНТУ iм. І. Пулюя, який у 2017 р.
згідно з рейтингом Webometrics посів 10 місце серед інституційних
репозиторіїв України та 824 місце серед інституційних репозиторіїв світу,
станом на липень 2019 р. займає відповідно п’яте та 116 місця [14].
За підсумками липневого рейтингу репозиторіїв ІР Національного
університету харчових технологій (eNUFTIR) посів 122 місце (у січні
2019 р. – 132) у світі серед 2 тис. 664 учасників і сьоме місце серед
репозиторіїв України. Наразі в eNUFTIR представлено понад 28,5 тис.
електронних публікацій [15].
Електронний науковий архів Таврійського державного агротехнологічного університету ім. Д. Моторного (ElarTSATU) у липневому рейтингу
2019 р. піднявся на 38 позицій у світовому рейтингу і посідав 1 тис.
017 місце. Серед українських ЗВО репозиторій ElarTSATU на 34 позиції,
що краще на дев’ять позицій порівняно із січневим рейтингом 2019 р.
На сьогодні Електронний науковий архів університету активно збільшує
свій документний арсенал, який налічує 7,5 тис. документів.
Аграрні ЗВО, крім ТДАТУ, представлено репозиторіями Житомирського НАЕУ та Миколаївського НАУ (відповідно 20 і 28 місця), а Запорізький регіон – Запорізької державної інженерної академії (42 місце), яка
з 2018 р. є інститутом ЗНУ [16].
Проаналізувавши критерії Webometrics, можна стверджувати, що розвиток та підтримка інституційного репозиторію, його рейтинг відіграють
вагому роль у загальному рейтингу університету. Проведений аналіз
показує, що основне завдання Webometrics полягає в мотивуванні наукових
і навчальних закладів надавати відкритий доступ до своїх освітніх
та наукових здобутків.
На наше переконання, практика створення ІР ЗВО як дієвого інструменту реалізації концепції відкритої освіти важлива і з точки зору
загальних масштабних завдань реформування освітньої галузі в Україні.
У свою чергу, революційні трансформації національної освіти, очевидно,
не матимуть успіху без належного сприйняття фаховим науковим та освітянським середовищем, професорсько-викладацькою корпорацією, студентською спільнотою, іншими зацікавленими середовищами та громадянським суспільством узагалі. Іншими словами, без свідомої суспільної
підтримки ефект розпочатих реформ може бути мінімальним. Тому
важливою видається реалізація стратегічного завдання – здобуття
громадської підтримки із застосуванням продуманих стратегічних комуні163
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кацій у поєднанні із сучасними інформаційно-комунікаційними технологіями.
У контексті нашого дослідження під стратегічними комунікаціями треба
розуміти узгоджені дії державних органів (як ініціаторів освітніх новацій),
спрямовані на формулювання та донесення до «споживача» (реформованих і зацікавлених середовищ та спільнот) зрозумілих для суспільного
загалу меседжів у галузі реформи вищої освіти. Ідеться про популяризацію нововведень через прямі та завуальовані повідомлення (своєрідні
«сигнали», «послання») щодо доконаної необхідності обраної стратегії
реформування, лаконічні формулювання змісту та переваг очікуваних
змін, заходи з формування симпатії до реформаторських кроків. Важливо,
щоб офіційна інформація про освітню реформу доносилася до одержувачів за чітко продуманими принципами, які б застерегли її неприйняття
чи сприйняття як чергової пропагандистської кампанії.
Загалом же така комунікативістика потребує інформаційного масиву,
що дасть споживачеві додаткові відомості про справжні наміри комунікатора (уряду, державних органів) з метою залучення цільової аудиторії
та громадської думки на підтримку національних цілей освітньої
реформи.
Отже, у нашому випадку стратегічні комунікації можна трактувати
як узгоджені дії у сфері державних комунікацій для впливу на сприйняття
освітньої реформи, що відповідає цілям національного рівня. Причому
державні комунікації здійснюються значною мірою на е-платформах:
порталах, сайтах органів публічної влади (міністра освіти й науки України
та ін.), сторінках управлінців у соціальних мережах, а також у формі
е-петицій та е-звернень громадян, відкритих даних тощо. Важливу роль
можуть відігравати тематичні наукові конференції, дискусії, круглі столи,
тренінги, громадські обговорення, зустрічі з фахівцями та громадськістю
тощо.
Таким чином, стратегічні комунікації в оновленні вищої школи – дієвий
інструмент упровадження системних довготривалих змін та реформ. Їхнє
місце та значення в реалізації реформи вищої освіти в Україні можна
охарактеризувати такими тезами:
– упровадження стратегічних підходів до комунікації в реформуванні вищої освіти дасть змогу урядовцям ухвалювати рішення, беручи
до уваги інтереси та перспективи різних груп громадськості ще на етапах
розроблення й коригування реформи;
– для досягнення позитивних результатів у здійсненні змін в освіті
треба подолати виклики у вигляді негативного образу реформ;
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– стратегічні комунікації мають продукувати наративи, які обумовлюють важливість змін освітньої сфери, формують відповідні очікування
цільової аудиторії; сприяти здійсненню реформ з урахуванням інтересів
окремих цільових груп, коли громадяни вбачають насамперед переваги
для себе, тобто актуалізувати необхідність позитивних змін на нижчих
рівнях, а не оперувати поняттями суспільної вигоди;
– сприйняття освітніх реформ суспільством залежить також від
узгодженості дій органів публічної влади між усіма рівнями у фізичному,
віртуальному та інформаційному просторах. Стратегічна комунікація
формує відповідну «політику одного голосу»;
– громадяни повинні знати більше успішних прикладів освітньої
реформи й переконуватися у її ефективності [17].
Підсумовуючи результати дослідження стану інституційних репозиторіїв ЗВО в Україні, можна стверджувати, що нині вони вже роблять
вагомий внесок в освітній та науковий розвиток країни. ІР зарекомендували себе як успішні компоненти сучасної інфраструктури ЗВО, які
намагаються відповідати вимогам часу.
Аналіз функціонування ІР доводить, що процес їхнього розвитку
в Україні тільки набирає обертів. Як правило, формування електронних
колекцій документів в архівах відкритого доступу відбувається відповідно
до профілю фахової підготовки ЗВО. Навігаційні та пошукові можливості
українських ІР відповідають сервісним можливостям програмного забезпечення, на основі яких функціонує архів. На нашу думку, є всі підстави
вважати, що кількість ІР зростатиме, вони активно наповнюватимуться
якісним контентом.
Сучасна науково-освітня спільнота в Україні – дослідники, викладачі,
студенти – дедалі частіше визнає необхідність зберігання своїх інтелектуальних досліджень як приватної цифрової колекції даних, а також
можливість представити результати цих досліджень поза межами свого
навчального закладу. Відтак ЗВО створюють сховища інтелектуальних
ресурсів з метою відкриття та розвитку нових форм наукової комунікації, які мають бути легалізовані, стандартизовані й забезпечувати
необмежений доступ до інформації. Модель відкритого доступу в цілому
виявляється дієвою в справі організації вітчизняних наукових інформаційних ресурсів, зокрема інституційних репозиторіїв. ІР діє як інструмент
навчальної, наукової та міжнародної науково-дослідницької діяльності
ЗВО, підвищує рейтинг і престиж закладу та його науковців у світовому
інформаційному просторі.
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Institutional Repository of Higher School as the Instrument of Opening
up Education
The article deals with the introduction of institutional repositories of higher education institutions in Ukraine as a constructive model of open access to electronic
resources, which play an important role in the processes of accumulation, storage and
translation of scientific and educational information in space and time.
Institutional repositories have been proven to be an important component of reforming the scientific communication system, as they give access to control over the research
from the academic community, increase competition, and reduce the monopoly of journals for scientific publications, increase the rank of universities and their libraries that
have open libraries archives. In addition, they serve as a real indicator of the effectiveness of universities as research and educational centers, demonstrate the scientific and
social importance of research, the status and social importance of higher education
institutions.
Emphasis is placed on the important function of repositories for students who receive
rapid and unrestricted access to educational and methodological and scientific literature
created by the university academic community, and who can publish their own work.
Institutional repositories have been proven to be a leading tool for open education and
ways of integrating Ukraine into the European educational space.
The essence, role and importance of strategic communications in the formation
of public support for educational reforms are highlighted.
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА ДІЯЛЬНІСТЬ
БІБЛІОТЕК ЯК СУБ’ЄКТА СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ У ЗАДОВОЛЕННІ
СУСПІЛЬНО-ДЕРЖАВНИХ ЗАПИТІВ
У статті наголошується на участі бібліотек у суспільних перетвореннях
та забезпеченні прав і свобод людини, що сприяє консолідації суспільства,
дотриманню європейських цінностей, інтеграції у європейське співтовариство, що,
у свою чергу, впливає на підвищення якості життя за допомогою рівного та вільного доступу до інформації, знань та культурного надбання бібліотек. Подається
визначення стратегічних комунікацій, перелік інформаційних сфер, що є змістовою
складовою стратегічних комунікацій, у яких реалізується державна політика.
Звернено увагу на те, що бібліотека належить до системи стратегічних комунікацій і як її суб’єкт виконує роль інформаційного супроводу між владними структурами й суспільством, таким чином створюючи умови для соціальної комунікації
та участі громадян у різних державних процесах.
Зазначається, що одним із пріоритетних напрямів розвитку партнерства між
суб’єктами є налагодження ефективної комунікації між бібліотечною спільнотою,
органами державної влади та місцевого самоврядування заради просування
спільних цінностей та досягнення стратегічних результатів.
Ключові слова: бібліотека, інформаційна сфера, інформаційно-комунікаційний простір, інформаційно-аналітичні структури, НБУВ, стратегічні комунікації,
суб’єкт.

Розвиток демократичного громадянського суспільства неможливий
без участі в ньому сучасних бібліотек, які мають потужні наукові,
культурно-освітні інформаційні ресурси, створюють умови для рівного
доступу до баз знань, виконують інформаційно-аналітичний супровід
державно-суспільних трансформацій.
Дієвим і комплексним інструментарієм державного управління
в умовах глобалізації інформаційно-комунікаційного простору, впливу
інформаційних війн є система стратегічних комунікацій, яка полягає
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в об’єднанні всіх внутрішніх ресурсів держави, суб’єктів інформаційної
сфери для формування та реалізації державної інформаційної політики
з метою національної безпеки.
За роки незалежності Української держави та входження в глобальний
інформаційний простір бібліотеки пройшли істотні випробування (переформатування, матеріально-технічні проблеми тощо). У своїх наукових
працях В. Горовий дослідив суспільні трансформації, які потребували
реформ в інформаційно-комунікативній діяльності наукових бібліотек,
спрогнозував необхідність удосконалення традиційних форм обслуговування, переорієнтації на задоволення потреб користувачів електронною
інформацією, розширення функцій та створення інформаційно-аналітичних центрів у складі наукових бібліотек, які «поступово набували
значення базових центрів у системі розвитку інформаційних обмінів
нового суспільства» [1].
Питання щодо взаємодії та взаємовпливу стратегічних комунікацій
в інформаційному середовищі між окремими суб’єктами; аналізу
передумов їх становлення; експертних оцінок ефективних стратегій
розвитку комунікацій розглядали у своїх працях О. Кушнір [6], Т. Сивак [2]
та В. Ліпкан [7]. Дослідження ролі інформаційно-аналітичних структур
в інформаційному просторі, участь бібліотек у політичній комунікації, особливості прийняття управлінських рішень на основі використання бібліотечно-інформаційних ресурсів висвітлювалися в працях Т. Гранчак [9],
Л. Чуприни [5], О. Симоненко [9]; питання організації бібліотечного
моніторингу інформаційних впливів, використання ефективних механізмів
інформаційного обміну між владою та населенням – у працях О. Желай [13,
14]; вивчення питань соціального партнерства між державними установами
й громадами, стратегічні шляхи розвитку бібліотек – у працях О. Воскобойнікової-Гузєвої [10]; комунікаційну складову представництва бібліотек
у соціальних медіа досліджувала В. Струнгар [12].
Для різних сфер діяльності стратегічні комунікації мають своє визначення й розглядаються як системна комунікація довготривалих взаємозв’язків і відносин між органами влади та суспільством, між державами,
громадянами кількох держав. Однак в умовах, у яких перебуває Україна,
стратегічні комунікації мають значення «саме в контексті забезпечення
національної безпеки, формування національної ідеї та об’єднання
навколо неї громадян України, а також вироблення єдиного підходу
до формування національних інтересів, які водночас необхідно розглядати як найбільш сучасну та перспективну форму дій в інформаційному
просторі» [2].
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Термін «стратегічні комунікації» було започатковано оборонним
відомством США на початку ХХІ ст. Він визначається як «зосереджені
зусилля уряду щодо розуміння та залучення ключових аудиторій для
створення, зміцнення або збереження умов, сприятливих для просування
інтересів, політики та цілей уряду Сполучених Штатів Америки через
реалізацію координаційних програм, планів, тем, ключових меседжів
і продуктів, синхронізованих з діями всіх інструментів державної
влади» [3].
Зміст американського визначення стратегічних комунікацій стосується
вироблення політики поєднання всіх інформаційних спроможностей
держави для послідовної інформаційної діяльності (стосується всього,
що дає змогу керувати дипломатією, інформацією, збройними силами
та економікою).
У новій редакції Воєнної доктрини України, правовою основою якої
є Конституція України, закони України, Стратегія національної безпеки
України, а також міжнародні договори України, «стратегічні комунікації»
трактуються як скоординоване та належне використання комунікативних
можливостей держави – публічної дипломатії, зв’язків із громадськістю,
військових зв’язків, інформаційних і психологічних операцій, заходів,
спрямованих на просування цілей держави. Також у ст. 41 Доктрини
акцентується на тому, що «забезпечення інформаційної складової воєнної
безпеки України здійснюватиметься шляхом запровадження ефективної
системи стратегічних комунікацій у діяльність органів сектору безпеки
та оборони» [4].
Треба взяти до уваги зауваження Л. Чуприни щодо визначення терміна,
де йдеться про скоординоване й належне використання комунікативних
можливостей держави, «тобто держава не ставить за мету та не бере
на себе зобов’язання координувати комунікативні можливості корпорацій
чи інститутів громадянського суспільства». Як підкреслює Л. Чуприна,
логічно «було б вести мову про скоординоване державою належне
використання комунікативних можливостей українського суспільства»,
зокрема «інформаційно-аналітичного надбання бібліотек, оскільки,
виходячи з основних функцій бібліотеки як соціального інституту, їхнє
місце в системі визначається як суб’єкта соціальних комунікацій» [5].
Такої ж думки дотримується фахівець-практик зі стратегічних комунікацій О. Кушнір, яка під стратегічними комунікаціями вбачає «процес,
стратегічну взаємодію і взаємовплив в інформаційному середовищі
між окремими суб’єктами (державними чи визначеними для виконання
державних цілей), що полягає у всебічному залученні можливостей
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кожного окремого компонента стратегічної комунікації в комплексі або
відокремлено, а також спрямовані на досягнення визначеної мети» [6].
Експерт зі стратегій розвитку ефективних комунікацій В. Ліпкан
підкреслює, що головна та ключова засада комунікацій – це гарантування
реалізації національних інтересів. Він пропонує перелік інформаційних
сфер, що є змістовою складовою стратегічних комунікацій, у яких реалізується державна політика, сукупність дієвих заходів державних органів,
законодавча регламентація:
– сфера інформаційної безпеки (державна політика інформаційної
безпеки, політика безпеки інформації, політики та системи захисту
інформації);
– сфера електронного урядування (питання електронного урядування,
сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні);
– сфера розвитку інформаційного суспільства (національна інформаційна політика – пріоритетний напрям державної політики);
– сфера інформатизації (основоположні засади сукупності взаємопов’язаних організаційних, правових, політичних, соціально-економічних,
науково-технічних, виробничих процесів, що спрямовані на створення
умов щодо задоволення інформаційних потреб громадян та суспільства
на основі створення, розвитку і використання інформаційних систем,
мереж, ресурсів та інформаційних технологій);
– сфера захисту (інформаційних) прав і свобод людини та громадянина;
– сфера функціонування та розвитку медіа-простору тощо [7].
Можна констатувати, що стратегічні комунікації це цільові завдання
щодо забезпечення національної безпеки України та реалізації державних
інтересів, у тому числі в інформаційній сфері, до здійснення яких
залучено як суб’єкти стратегічних комунікацій, так і суб’єкти з інших
сфер діяльності.
Треба зауважити, що для виконання цих завдань необхідне вироблення
інформаційних продуктів для прийняття оптимальних управлінських
рішень, що базуються на наукових матеріалах, аналітичному узагальненні кваліфікованих висновків і прогнозів, а також мають правове,
компетентне, несуперечливе обґрунтування саме на основі використання
бібліотечно-інформаційного ресурсу [8].
Це також підкреслює у своїй праці Т. Гранчак, а також обґрунтовує
роль інформаційно-аналітичних структур, у тому числі й бібліотечних,
як суб’єктів національної інформаційної політики, наголошує на необхідності налагодження «між інформаційно-аналітичними структурами корпо175
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ративної взаємодії як організаційно-технологічної основи для синергії
інтелектуальних капіталів різних інформаційно-аналітичних служб
і формування в підсумку потужної інтелектуальної платформи процесу
ухвалення управлінських рішень, здійснення внутрішньої та зовнішньої
політики і вирішення питань національної безпеки, ефективної комунікації між державою та громадянським суспільством» [9].
Але використання бібліотечного потенціалу не береться до уваги
в широкому обсязі, що призводить до неефективної реалізації їхньої
складової як соціальних інституцій. На це звертає увагу Л. Чуприна,
досліджуючи ці моменти та виходячи з досвіду співпраці аналітичних
підрозділів НБУВ з органами державної влади. Подається пропозиція
щодо залучення інформаційно-аналітичних служб до участі (як приклад:
одним із завдань Міністерства інформаційної політики є забезпечення
створення механізмів моніторингу відкритих джерел інформації для
потреб стратегічних комунікацій, тому доцільно було б, як пропонує
Л. Чуприна, залучити інформаційно-науковий потенціал бібліотек
до розвитку цих системи) [5].
Як зазначають фахівці, інформаційно-аналітичні центри, на відміну
від державних дослідних установ, є більш мобільнішими, оперативно
реагують на суспільні процеси, тому можуть служити своєрідним
«інтелектуальним мостом» між владою та суспільством, пропонуючи
новаційні рішення [9]. Ці погляди підтверджує у своїх працях також
і О. Воскобойнікова-Гузєва, вказуючи на важливу роль взаємодії бібліотек
із владою, установами, громадами – як чинника соціального партнерства.
Вона підкреслює, що для забезпечення повного задоволення інформаційних, соціокультурних, освітніх потреб суспільства бібліотечне обслуговування має ґрунтуватися на основі врахування інтересів усіх верств
населення, а також використання ефективних механізмів інформаційного
обміну між владою та населенням шляхом реалізації спільних проектів
і заходів, таким чином беручи участь у формуванні загального інформаційного простору [10].
Як приклад варто згадати результат плідної партнерської роботи щодо
схвалення Кабміном у 2016 р. своїм розпорядженням Стратегії розвитку
бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля
забезпечення сталого розвитку України», над розробкою якої працювали
такі науковці бібліотечної та соціально-комунікаційної сфер, як М. Бруй,
О. Воскобойнікова-Гузєва, В. Пашкова, Я. Сошинська, І. Шевченко.
У цьому ракурсі можна говорити про співпрацю владних структур з бібліотекою та участь її в правовому полі.
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Як зазначено в Стратегії розвитку бібліотечної справи, пріоритетними напрямами для бібліотек у суспільних перетвореннях є консолідація суспільства, дотримання європейських цінностей, інтеграція
у європейське співтовариство, підвищення якості життя, забезпечення
прав і свобод людини на рівний доступ до інформації, знань та культурного
надбання.
У цьому сенсі послуги, які надають бібліотеки, – вільний, безкоштовний доступ до інформації, знань – допомагають суспільству об’єднатися навколо принципів державного суверенітету й територіальної
цілісності країни, непорушності кордонів і незалежності, безпеки
та боротьби з тероризмом, що, у свою чергу, формує національну самосвідомість, патріотизм, приводить до відстоювання національних традицій, сприяє розвитку культури, державної мови, підтримці національноетнічних спільнот.
Також до пріоритетних напрямів треба віднести розвиток ефективних
комунікацій, реалізація яких передбачає створення системи внутрішньої
та зовнішньої комунікації для розвитку партнерства, просування спільних
цінностей і досягнення стратегічних результатів. Акцентується увага
саме на необхідності налагодження ефективної комунікації між бібліотечною спільнотою та органами державної влади й місцевого самоврядування [11].
У цьому контексті участь бібліотек в інформаційному супроводі
владних структур, що становить інфраструктуру електронного урядування, його накопичення, використання у їхній інформаційно-аналітичній діяльності, можна розглядати як суб’єкт стратегічних комунікацій.
Оскільки бібліотеки, створюючи національний контент, виступають
ще як і посередники між владою та суспільством, забезпечуючи доступ
до об’єктивної інформації. Тобто функціонують як комунікаційний
майданчик для суспільства, створюючи умови для участі громадян
у політичних процесах, що впливає на стабільність країни в умовах
інформаційних воєн. Таким чином бібліотеки забезпечують інтеграцію
людини в соціальну комунікацію.
Практичне втілення вищесказаного підтверджується багаторічною
діяльністю науково-дослідних підрозділів НБУВ: Служби інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади, Національної
юридичної бібліотеки, Фонду Президентів України, орієнтованих безпосередньо на задоволення інформаційно-аналітичних запитів і потреб
органів державної влади й місцевого самоврядування в отриманні своєчасної, повної та об’єктивної інформації для ведення ефективної управ177
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лінської діяльності. Серед основних напрямів досліджень є особливості
формування національного інформаційного простору, інформаційна
правотворча діяльність, вивчення громадської думки про ефективність
правотворення, вивчення вітчизняного та зарубіжного досвіду функціонування інституту президентства й президентських структур, відображення їхньої діяльності в системі сучасних електронних комунікацій,
шляхи впровадження електронних інформаційних технологій у бібліотечній сфері, удосконалення комунікації між громадянським суспільством і владними структурами тощо.
Аналізуючи неповний перелік інформаційно-аналітичних продуктів,
які готує Служба інформаційно-аналітичного забезпечення, – «Україна:
події, факти, коментарі», «Шляхи розвитку української науки», «Соціальні мережі як чинник інформаційної безпеки», «Влада для громадян»,
«Громадська думка про правотворення», «Безпека підприємництва»,
«Україна у відгуках зарубіжної преси», «“Стратегія-2020ˮ: практика
суспільних перетворень», «“Стратегія-2020ˮ: інформаційні технології
в державному управлінні» – можна констатувати, що за допомогою
цих інформаційних матеріалів здійснюється комунікативна взаємодія
за такими векторами: влада – бібліотека – суспільство, громада; бібліотека – центральні органи влади; бібліотека – регіональні органи влади
різних рівнів. І зворотний зв’язок: суспільство, громада – бібліотека –
влада.
Таким чином, відбувається інформаційне посередництво між владними та регіональними установами, органами місцевого самоврядування. Регулярне інформаційно-аналітичне забезпечення відбувається
за допомогою електронної розсилки. Загальна кількість електронних адрес
на сьогодні становить 2 тис. 792, з них 1 тис. 573 належать центральним,
регіональним державним органам різних рівнів. Отже, ще раз констатуємо,
що така взаємодія, співпраця є своєрідним мостом між владою та суспільством.
Якщо говорити про комунікацію в соціальних медіа, то, за висновками
В. Струнгар, посередництво бібліотек відбувається за такими основними векторами: бібліотека – користувач, бібліотека – бібліотека, користувач – користувач. Переваги соціальних мереж надають можливості
не тільки інформування, звичного для статичних веб-сайтів, а й безперервної комунікації з користувачами, яка передбачає і зворотний зв’язок.
На цьому етапі за допомогою анкетування, опитування, аналізу відгуків,
пропозицій формується стабільний комунікативний діалог, де бібліотека
виступає «партнером волонтерських ініціатив різного роду, співпрацює
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з громадськими об’єднаннями, територіальними громадами», пропонуючи нові ідеї, новаційні рішення [12].
Сьогодні бібліотечні установи як сучасні інформаційні центри ефективно
реалізують ще одну з найважливіших функцій стратегічних комунікацій –
сприяють створенню позитивного образу України, поширенню знань
у представників інших держав за допомогою комунікативних можливостей
держави (публічної дипломатії, зв’язків з громадськістю). Так, у межах
X Львівського міжнародного бібліотечного форуму (вересень 2019 р.)
відбувалися круглі столи на тему: «Бібліотека на підтримку реформ: кращі
практики», де бібліотекарі, науковці та викладачі-учасники програм обміну
обговорювали результати вивчення досвіду діяльності бібліотек у США:
як книгозбірні сприяють економічному, соціальному та культурному
розвитку громади й країни; студійні обговорення «Адвокація: бібліотека
і місцеве самоврядування» [9].
Таким чином, можна констатувати, що бібліотека як суб’єкт соціальних
комунікацій у процесі своєї інформаційної діяльності, створюючи умови
для вільного доступу до інформаційно-знаннєвої, інтелектуальної, об’єктивної інформації, виступає ще і як суб’єкт стратегічних комунікацій,
посередник між владою та суспільством, що впливає на поінформованість
громадян, що, у свою чергу, формує національну самосвідомість, дотримання принципів державного суверенітету й територіальної цілісності.
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Information and Communication Activities of Libraries as a Subject of Strategic
Communications in Meeting State and Public Requests
The article presents the definition of strategic communications, a list of information
spheres, which is a substantive component of strategic communications in which state
policy is implemented.
The participation of libraries in social transformation and the protection of human
rights and freedoms is emphasized. It helps to promote the consolidation of society, the
respect for еuropean values, the integration into the european community, which contributes to improving the quality of life through equal and free access to information,
knowledge and cultural heritage of libraries.
It also draws attention to the fact that the services provided by libraries help society
to unite around the principles of state sovereignty and territorial integrity of the country,
inviolability of borders and independence, in turn, it shapes national identity, patriotism, upholding national traditions, development of culture, state development, support
for ethnic communities.
It is concluded that the library belongs to the strategic communication system and its
subject acts as an information support between the state structures and the society, thus
creating conditions for social communication and participation of citizens in different
state processes.
Therefore, one of the priority directions for the development of partnerships between
subjects is to establish effective communication between the library community, state
structures and local self-government for the sake of common values and to achieve
strategic results.
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ЗМІ ЯК ІНСТРУМЕНТ МАНІПУЛЯЦІЇ ГРОМАДСЬКОЮ
ДУМКОЮ: ВИЯВЛЕННЯ, ОЦІНКА, ПРОТИДІЯ
У статті розглянуто вплив засобів масової інформації на формування громадської думки із застосуванням маніпулятивних технологій. Описано основні
маніпулятивні прийоми та методи, що використовуються в ЗМІ. Надано рекомендації щодо виявлення та мінімізації маніпулятивних впливів при підготовці
інформаційно-аналітичної продукції бібліотек.
Ключові слова: ЗМІ, маніпуляція, громадська думка, пропаганда, фейк, медіаграмотність

Сьогодні, у століття правління інформаційних технологій і засобів
масової комунікації, засоби масової інформації (ЗМІ) відіграють все
більшу роль у житті людей.
Розвиток інформаційного суспільства не тільки відкриває великі можливості ЗМІ в поширенні різноманітної інформації в суспільстві, але й дає
змогу впливати на всі сфери суспільного життя. ЗМІ стають не тільки
каналом висвітлення громадської думки, а й засобом її формування.
Отже, можна з упевненістю стверджувати, що ЗМІ контролюють
поширення інформації, яка формує наші уявлення, а в результаті й нашу
поведінку. З кожним днем посилюється тенденція активного використання маніпулятивних технологій у ЗМІ. Проблема полягає в тому,
що більша частина суспільства не має уявлення про суть та способи
маніпулювання громадською думкою, через що легко піддається маніпулятивним впливам.
Поняття маніпуляції як наукової категорії було введено в обіг
у 40–50-х роках ХХ ст. західними політологами. На сьогодні серед
науковців, які досліджували проблеми маніпулювання свідомістю, можна
виділити праці Г. Почепцова [1],С. Кара-Мурзи [2], Г. Шиллера [3],
Є. Доценка [4]. Дослідженню маніпулювання шляхом інформаційних воєн
присвячено праці таких науковців, як І. Панарін [5], С. Расторгуєв [6],
А. Манойло [7].
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Актуальність обраної теми обумовлена важливістю ролі ЗМІ у формуванні громадської думки та необхідністю мінімізації маніпулятивних
впливів при роботі з повідомленнями в умовах інформаційного протистояння.
Метою цієї роботи є висвітлення впливу ЗМІ на формування думки
громадян із застосуванням маніпулятивних технологій, некоректного
та ангажованого ставлення до подій і подачі інформації, розкриття шляхів
мінімізації цих впливів у процесі інформаційно-аналітичної роботи.
Зростання інтересу суспільства до загальнозначущих ситуацій,
а також зацікавленість журналістів у висвітленні цих ситуацій публічно
призводить до виникнення та формування громадської думки більшості
під впливом ЗМІ. Це має дещо негативний наслідок, який полягає
в тому, що в умовах тотальної інформатизації людина втрачає здатність
самостійно мислити, аналізувати, критично сприймати інформацію,
що подається в ЗМІ. Нинішній світ, тобто уявлення про нього, яке істотно
формують ЗМІ у відкрито маніпулятивній формі, часто демонструється
в перекручених образах, які не повною мірою відповідають дійсності.
За допомогою різноманітних інструментів політичні події, факти, взагалі
соціальна реальність інтерпретується в потрібному для авторів (а часто
для замовників) світлі, нав’язуючи суспільству потрібну думку і налаштовуючи його на відповідні дії. Як основний елемент керування громадською
думкою, ЗМІ найчастіше використовують відволікання уваги людей від
вагомих проблем і рішень, прийнятих політичними та економічними
правлячими колами, за допомогою постійного насичення інформаційного
простору не важлими повідомленнями. Вони самі створюють проблему
чи ситуацію, розраховану на те, щоб спровокувати певну реакцію серед
населення, аби воно само забажало вжиття заходів, які потрібні правлячим
колам або іншим конкретним суб’єктам [8].
Термін «маніпуляція» чи «маніпулювання» походить від латинського
слова manipulare. Його первинне значення вельми позитивне: «управляти», «управляти зі знанням справи», «надавати допомогу» тощо. Наприклад, у медицині це огляд, обстеження якоїсь частини тіла за допомогою
рук або лікувальних процедур. Спеціально наголошується на наявності
спритності та майстерності під час виконання дій-маніпуляцій.
У процесі становлення цей термін доповнено іншими ознаками.
По-перше, для маніпулювання характерні вміння, спритність, майстерність виконання. По-друге, маніпулювання передбачає створення ілюзії.
Не було б сенсу називати певну дію маніпулюванням, якби вона здійснювалася відкрито.
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Маніпуляції є предметом дослідження різних наук – психології, політології, теорії соціальних комунікацій.
У психології під цим терміном розуміють приховане від адресата
спонукання його до зміни відношення до чого-небудь або кого-небудь,
прийняттю рішень і виконанню дій, необхідних маніпулятору для досягнення власних цілей. При цьому важливо, щоб адресат вважав ці думки,
рішення й дії своїми власними і визнавав себе відповідальним за них.
Таким чином, маніпулятор перекладає відповідальність за зроблене
на свою жертву [9. с. 15].
ЗМІ мають справу з інформацією і саме контроль за нею дає змогу
маніпулювати масовою свідомістю, створювати в ній модель вигідної
суб’єкту впливу дійсності та вирішувати, які проблеми сьогодні
є найбільш актуальними. Штучно продукується таке явище, як медіасвідомість (тобто свідомість, заснована на хибних цінностях, маніпулятивних інтерпретаціях, подвійній моралі), коли пропонована ЗМІ реальність відрізняється від дійсної [10].
За допомогою ЗМІ інформацію можна:
– спотворити через неповну, односторонню подачу;
– сфабрикувати, видавши неправдиве повідомлення за реальне;
– відредагувати, додавши власні домисли та коментарі;
– інтерпретувати у вигідному для маніпулятора світлі;
– приховати;
– вибірково навести факти в залежності від позиції автора та/чи ЗМІ;
– супроводити матеріал заголовком, який не відповідає змісту;
– опублікувати правдиву інформацію тоді, коли вона втратила свою
актуальність;
– подати неточну цитату, вириваючи її із контексту, внаслідок чого
вона змінює свій зміст [11].
Медіа-маніпуляція здійснюється кимось для когось або чогось. Все,
що відбувається в рамках інформаційної комунікації так чи інакше пов’язане з досягненням деяких цілей індивідами або соціальними групами.
У сучасному світі використовують різні способи медіа-маніпуляції
задля того, щоб конкретна аудиторія слухачів володіла вигідною інформацією (для держави, місцевої влади, маркетингових компаній тощо) [12].
Важливо також підкреслити, що об’єктивна діяльність ЗМІ можлива
лише за їх незалежності. На жаль, можна констатувати факт, що питання
самостійності ЗМІ певною мірою є фікцією, адже всі вони мають своїх
власників, які значною мірою визначають вигідні напрями впливу
на суспільство, громадську думку, встановлюючи обсяг і зміст поширю187
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ваної інформації. Лише 14 % загальнонаціональних українських інтернет-ЗМІ можна назвати прозорими, тобто такими, які розміщують
на своїх сайтах контактну інформацію, дані про власника (кінцевого
бенефіціара) та вказують головного редактора. Такими є результати
дослідження ГО «Інститут масової інформації», яке проводилося
в червні – серпні 2018 р. За його даними лише сім українських сайтів
із 50 (14 % від загальної кількості): ZIK.ua, Hromadske.ua, Liga.net, KP.ua,
УНІАН, «Дзеркало тижня», Focus.ua. надали інформацію за всіма трьома
пунктами. Повністю прозорими виявилися і чотири російські сайти, які
потрапили до моніторингу: «Лента.ру», «Вести.ру», «РИА.ру» та «КП.
ру». Вони прямо вказали, що є державними російськими сайтами й фінансуються з державного бюджету РФ. Подано також контактну інформацію
та імена головних редакторів.
Ще 14 % українських веб-сайтів виявилися переважно закритими
й надали інформацію лише щодо одного з пунктів, здебільшого це були
лише контакти. Серед них: «Обозреватель» (повна контактна інформація),
Censor.net і Comments.ua показали в контактних даних свою електронну
пошту й телефон, Bagnet.org, Facenews та Enovosty.com – лише e-мейл,
Expres.ua згадав тільки юридичну структуру, до якої належить. Один
сайт із 50 досліджуваних виявився найбільш закритим і не подав ніякої
інформації за жодною з категорій – це From-ua.com. Решта 62 % ресурсів
продемонстрували середній рівень відкритості (інформація містилася
лише за двома або трьома категоріями, але була неповною) [13].
Аналогічна ситуація і з регіональними онлайн-медіа. За результатами
моніторингу ГО «Інститут масової інформації», який було проведено
в 10 регіонах України у вересні 2018 р., середній показник прозорості
українських регіональних онлайн-видань за всіма критеріями становить
40 %. Лише 22 % регіональних ЗМІ вказують дані про своїх власників,
а найбільш відкритою виявилася інформація про контактні дані: 64 %
регіональних веб-ресурсів подали або повні дані (юридичну/фізичну
адресу редакції, контактні телефони, електронні адреси тощо), або
часткову (електронні адреси та/або телефони редакції). Найчастіше
на сайтах була відсутня фактична адреса редакції, а у вихідних даних
були вказані номери телефонів рекламної служби без додавання контактів
редакційних відділів. Найбільший відсоток прозорості онлайн-медіа
зафіксований у Полтаві (58 %), найменш прозорі – у Запоріжжі та Маріуполі (по 27 %) [14].
Невисокий відсоток прозорості цих проектів пояснюється тим,
що власники інтернет-ЗМІ не збираються змінювати свою редакційну
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політику й продовжують дезінформувати своїх читачів, зокрема, під
час передвиборних кампаній. Вони чимало заробляють на кандидатах,
друкуючи замовні матеріали, які подаються як звичайні новини.
ГО «Інститут масової інформації» у березні 2019 р. провів дослідження
щодо розміщення в інтернет-ЗМІ матеріалів з ознаками політичного
замовлення. Протягом трьох тижнів березня на 13 сайтах було зафіксовано 916 матеріалів з ознаками замовлення політичного спрямування.
З них лише 5 % були марковані як рекламні, проте навіть це маркування
не відповідало Закону України «Про рекламу» (назвами рубрик були
«Актуально», «Новини компаній», «Вибори»). Повна вибірка становила
близько 50 тис. новин.
Рейтинг «джинсарів» очолили видання «Обозреватель» – 189 матеріалів, 112-й канал (112.ua) – 184 та «Знай.юа» (znaj.ua) – 120. За ними
розташувалися NewsOne – 107; РБК-Україна – 88 та «Гордон» – 65.
На думку в. о. директорки Інституту масової Інформації О. Романюк,
причинами таких негативних показників є складна економічна ситуація
на медіа-ринку, зростання тиску власників на медіа, а це, безумовно,
впливає на якість [15].
Якщо говорити про прийоми маніпуляції у комунікативному просторі
для зміни громадської думки, то варто виділити такі:
1. Наклеювання ярликів. Один з найпоширеніших прийомів, який
досить часто зустрічається в сучасних ЗМІ. Ярлики навішуються
політичним опонентам і входять у широкий ужиток, вкорінюються
в масовій свідомості і стають частиною світогляду. До подібних ярликів
можна віднести такі вирази, що увійшли в повсякденне використання
ЗМІ – «київська хунта», «сепаратисти», «агенти Держдепу або Кремля»,
«грантоїди» тощо.
2. Використання прізвиськ. Цей прийом спрямований на приниження опонента в очах аудиторії, формування до нього несерйозного,
негативного ставлення. Так, у медіа щодо П. Порошенка поширені такі
прізвиська, як «Порох», «Рошен», «Шоколадний заєць», а колишня в. о.
міністра охорони здоров’я У. Супрун через незадоволення опонентів
своєю діяльністью отримала прізвисько «Доктор Смерть».
3. Техніка створення негативних асоціацій. Прийом полягає в активізації в пам’яті людини будь-якого негативного образу і перенесення його
на конкретну особистість чи подію. Найбільш яскравим і поширеним
прикладом є постійні відсилання в російських ЗМІ до подій Євромайдану
і виразу «ви хочете, аби було так, як на Україні?». Ці образи використовуються як аргументи в політичних дискусіях.
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4. Переключення уваги. Цей прийом може використовуватися в рамках
формування порядку денного, коли, наприклад, зовнішньополітичний
порядок витісняє в прайм-тайм питання внутрішньої політики, при цьому
акцент робиться на конфліктах і загрозах. Крім того, цей прийом може
бути використаний як допоміжний, наприклад, коли мова заходить про
проблеми в економіці країни, то для відволікання уваги наводяться економічні негаразди в інших країнах.
5. Залякування, нагнітання страху. Звертається особлива увага на погрози для того, щоб відключити раціональне мислення і включити
емоційне сприйняття. Людина, перебуваючи в стані страху за власну
безпеку перед обличчям зовнішнього ворога, буде готова сприйняти
будь-яке повідомлення некритично. Сюди можна віднести нарощування
риторики загрози тероризму, захоронення популярних ліків, підняття цін
на газ, які «багатьом не по кишені» тощо.
6. Апеляція до конкретних фактів і документації, посилання на авторитети. Людина схильна більше довіряти інформації, у якій є посилання
на авторитетну особу, експерта або документи. При цьому більшість людей
не витрачають час на перевірку джерел, з яких найчастіше інформація
береться поза контекстом, а подія взагалі фальсифікується [16].
До методів впливу варто віднести використання пропаганди, агітації,
напівправди та відвертої неправди («фейку»). Одним з важливих понять,
які пов’язані з темою формування громадської думки, є пропаганда. Пропаганда – форма комунікації, спрямована на поширення в суспільстві світогляду, теорії, твердження, фактів, аргументів, чуток та інших відомостей
для впливу на суспільну думку на користь певної спільної справи
чи громадської позиції. Вона повторюється та розповсюджується через різні
ЗМІ для формування бажаного результату суспільної думки. Особливого
значення пропаганда набуває в період виборчої кампанії. На відміну від
об’єктивної подачі інформації, зловмисна пропаганда подає інформацію
вибірково, щоб спонукати до певних узагальнень, або емоційно забарвлює
повідомлення, щоб спровокувати радше чуттєву, ніж раціональну реакцію
на висловлене [17].
Агітація по своїй суті тісно пов’язана з пропагандою і може розглядатися як форма пропаганди. Їхня відмінність полягає в тому, що агітація
спрямовується на конкретну особистість і пов’язана з конкретною подією,
а пропаганда спрямована на ціле суспільство і діє тривалий час [18].
Фейк або фейкова новина – навмисно підроблена новина, яка не витримує жодних перевірок на правдивість та реальність, але, незважаючи
на це, має потужний вплив на громадську думку.
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Фейкова новина часто носить гумористичний або сатиричний характер
і створюються з метою висміювання або привернення уваги до важливих
суспільних проблем чи тенденцій. Проте в сучасних українських ЗМІ
фейкова інформація спрямована на дезінформацію, введення в оману
аудиторії, що в результаті викликає не позитивні, а, навпаки, негативні
емоції.
Постправда – інструмент маніпулювання громадською думкою і свідомістю через обставини, у яких об’єктивні факти менш важливі для
формування громадської думки, ніж емоції та особисті переконання.
До основних характеристик постправди можна віднести:
1) апелювання до емоцій і особистих переконань аудиторії;
2) умисне замовчування об’єктивних або таких, що суперечать заданій
концепції фактів, тобто акцентується увага тільки на необхідній частині
інформації, тоді як інша просто приховується;
3) інформаційне перевантаження, трансляція безперервного потоку
новин, основна частина якого складається з абстрактних міркувань;
4) комбінування правди і брехні;
5) поява інформації у «вдалий» момент, тобто коли вона найбільш
очікувана;
6) провокація бурхливої реакції аудиторії через надання «сенсаційного» смислового навантаження змісту постправди [19].
Отже, мас-медіа стали невід’ємною частиною життя сучасної людини,
і хоча вони несуть необхідну їй інформацію, розвивають почуття
власної гідності, прагнення до свободи та водночас здатні підкоряти,
дезінформувати, залякувати. Маніпулювання людьми за допомогою
ЗМІ є дуже простим і дієвим способом формування громадської думки.
Так чи інакше, ЗМІ перетворилися на могутній соціальний інститут,
вплив якого важко переоцінити.
Маніпуляція перетворюється на зброю нового тисячоліття і користувач
має навчитися розрізняти цей вид впливу і протидіяти йому, щоб
не перетворитися на об’єкт у чужій грі.
Важливу роль у протидії маніпулятивним інформаційним впливам
на користувачів відіграє їх медіа-грамотність.
За результатами опитування, проведеного Київським міжнародним
інститутом соціології у лютому 2019 р. на замовлення ГО «Детектор
медіа», трохи більше половини українців (52 %) вважають, що вони,
принаймні в більшості випадків, особисто здатні відрізнити якісну
інформацію від дезінформації та фейків (у лютому 2018 р. таких було
53 %). Чверть українців (26, 5 %), навпаки, вважають, що вони або взагалі
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не можуть відрізнити, або можуть лише в меншості випадків (у лютому
2018 р. їх було 31 %).
Серед критеріїв ідентифікації фейків частіше від інших називалися
довіра до ЗМІ, де з’явилася інформація (для 27 % жителів України
це один з основних критеріїв) і наявність автора (25,5 %). Загалом
близько 58 % респондентів назвали принаймні один критерій, який вони
використовують для ідентифікації фейковості інформації.
Також загалом 60 % населення вдаються щонайменше до однієї дії, щоб
відрізнити інформацію від дезінформації. Найпопулярніша практика –
читати ЗМІ, які належать різним власникам (37 %). Далі за поширеністю
йдуть – відвідування сайтів і сторінок соціальних мереж державних
установ (16 %), пошук знайомих у відповідній сфері (15 %), читання ЗМІ
інших країн (11 %).
Простежується низький інтерес до телерадіопрограм, відеоблогів, які
ставлять за мету боротися з фейками, інформаційними маніпуляціями
та кремлівською дезінформацією. Загалом 10 % респондентів пригадали,
що впродовж останнього місяця дивилися передачі, що ставили за мету
боротьбу з дезінформацією. Водночас лише 15 % українців хотіли б
дивитися/слухати такі теле-, радіопрограми чи відеоблоги [20].
Через це сьогодні надзвичайно актуальним і важливим є пошук дієвих
механізмів протидії маніпулятивним інформаційним впливам в умовах
російської агресії проти України та ведення Росією потужних антиукраїнських інформаційних операцій.
З метою ефективної протидії поширенню інформації, спрямованої
на розпалювання ворожнечі, насильства та ненависті, захисту населення
від впливу інформації, яка несе загрозу морально-психічному здоров’ю,
в бібліотеках України проводиться масштабна попереджувальна робота.
Адже сьогодні важливим є те, щоб бібліотеки, як галузь медіа, вміли
шукати, поширювати та аналізувати інформацію, а також розвивати
критичне мислення.
Цьому сприяють і тренінги з медіа-грамотності, які проводять
бібліотечні установи. Такі заняття дають змогу працівникам зрозуміти
головні принципи роботи медіа, проаналізувати медіа-простір, познайомитись з механізмами медіа впливу та перейти до більш свідомого
сприйняття інформації, навчитись чітко визначати пропаганду, фейки,
маніпуляції в медіа, аби не потрапити під їхній вплив, а також познайомитись із маркерами та інструментами, які знадобляться на практиці.
Служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної
влади (СІАЗ) та Національна юридична бібліотека (НЮБ) – інформаці192
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йно-аналітичні підрозділи Національної бібліотеки України ім. В. І. Вернадського (НБУВ) мають певні напрацювання з моніторингу інтернет-ЗМІ,
новинних порталів, агрегаторів новин та використання їхніх матеріалів
при створенні інформаційно-аналітичних продуктів. Під час підготовки
джерельної бази для аналітичних матеріалів, враховуючи велику кількість недостовірної інформації, аналітики ретельно відбирають матеріали друкованих та електронних видань ЗМІ й вдосконалюють навички
грамотного пошуку, аналізу джерел, перевірки та оцінювання інформації [21].
Будь-яке повідомлення, отримане зі ЗМІ, характеризується певним
ступенем вірогідності, й щоб переконатися в достовірності медійної
інформації, фахівцям інформаційно-аналітичних служб бібліотек необхідно застосовувати різноманітні підходи до аналізу текстів для виявлення маніпулятивної, недостовірної інформації. Тому, працюючи з джерелами інформації, аналітик повинен використовувати аналітичні
здібності та критичне мислення, а саме: уміння порівнювати, групувати,
узагальнювати факти, властивості, явища, встановлювати взаємозв’язки
між ними, інтерпретувати, оцінювати інформацію, робити висновок
на підставі наявної інформації, формувати власну позицію щодо фактів,
відображених у мас-медіа.
Критичний підхід до медіа-тексту передбачає вміння ставити щодо
нього запитання й шукати на них відповіді:
1) хто автор медіа-тексту?
2) з якою метою і для кого створено медіа-текст?
3) хто фінансував (замовляв) створення й поширення повідомлення?
4) які джерела використано для підготовки матеріалу, наскільки
ці джерела надійні?
5) чи відповідає зміст повідомлення дійсності?
6) що замовчується, приховується в повідомленні, чи подано в ньому
кілька позицій, зокрема протилежних?
7) яку користь (цінність) несе повідомлення або якої шкоди і кому воно
може завдати? [22 с. 160].
Підсумовуючи, зазначимо, що ЗМІ є важливим джерелом інформації про суспільне життя в країні. Водночас частина ЗМІ, вдаючись
до прийомів маніпулятивного впливу (розміщення замовних матеріалів,
упереджене подання або замовчування, перекручування фактів тощо),
формує громадську думку в інтересах певних політичних сил чи груп осіб.
Це зумовлено рядом причин як загальнонаціонального, так і місцевого
характеру й ставить на порядок денний питання подальшого розвитку
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засад громадянського суспільства, досягнення фінансової незалежності
ЗМІ, підвищення медіаграмотності населення та професійного рівня
журналістики [23].
З огляду на це, зростає важливість підготовки аналітиків, інформаційних працівників до сучасних тенденцій у висвітленні новин,
підвищення їхнього фахового рівня та готовності до глибокого аналізу
контенту під час підготовки інформаційно-аналітичних матеріалів на базі
інформації зі ЗМІ. У сучасних умовах співробітник бібліотечної установи
є головним помічником і посередником у пошуку необхідної інформації для всіх категорій користувачів. Збільшується роль бібліотекаря
як навігатора в інформаційних потоках. Набуває також актуальності
питання пошуку з боку інформаційно-аналітичних структур бібліотек
нових форм і методів аналітичної обробки інформації маніпулятивного
характеру та розробки способів мінімізації її впливу, адже мета бібліотеки
дати не лише максимально повну, а й ретельно перевірену інформацію.
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The Media as a Tool for Public Opinion Manipulation:
Disclosure, Evaluation, Response
With the rapid development of information technology, especially the Internet, people have been becoming more dependent on the information that surrounds them. Contemporary media are not only a means to obtain daily information, but also a source of
manipulative influence in order to form public opinion for the benefit of certain political
forces or groups of people.
The article deals with the influence of mass media on the formation of public opinion using manipulative technologies. The basic manipulative techniques and methods
used by modern media are described. Particular attention is given to the role of libraries
in enhancing media literacy. Recommendations are given for identifying and minimizing manipulative influences in the preparation of information and analytical production
of libraries.
Keywords: media, manipulation, public opinion, propaganda, media literacy.
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ДОСВІД ПОЛІТИКО-КОМУНІКАТИВНИХ ПРАКТИК
ЗАРУБІЖНИХ БІБЛІОТЕК З ОРГАНАМИ
ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
У статті досліджено актуальність та доцільність вивчення політико-комунікативних практик бібліотек у системі політико-комунікативних зв’язків і відносин
з органами державної влади. У цьому контексті розглянуто досвід зарубіжних бібліотек, зроблено аналіз основних напрямів їхньої участі. Висвітлено основні чинники, які дають змогу бібліотекам сприяти підвищенню ефективності політики
органів державної влади. Окреслено потенціал зарубіжних бібліотек у системі
політичних комунікацій.
Ключові слова: бібліотека, політична комунікація, політико-комунікативна взаємодія, органи державної влади.

В останні роки ми всі стали свідками того, як сильно змінюються
уявлення про завдання бібліотек, їхнє місце в науковій, освітній,
культурній та інформаційній інфраструктурі, їхню роль у політичному
житті, розвитку демократії і місцевого самоврядування. Ці уявлення
змінюються одночасно і на професійному, і на владному, і на побутовому
рівнях. Найважливіші завдання бібліотек у сучасному світі все частіше
формулюються як забезпечення вільного і необмеженого доступу
до інформації та збереження її джерел. У багатьох країнах книгозбірні –
найбільш відвідувані культурні установи.
Одним із пріоритетних напрямів діяльності зарубіжних бібліотек
є взаємодія з органами влади. Зі свого боку, органи державної влади
потребують максимально функціонального джерела інформації, яке
здатне допомогти орієнтуватися в складному і неоднозначному світі
політики та економіки, одержувати максимум необхідної інформації
на тему, що їх цікавить. Установами, що здатні задовольнити такі запити
стали бібліотеки. Тож очевидно, що політико-комунікативна діяльність
бібліотек з органами державної влади є вагомою складовою і надзвичайно важливим чинником раціональної організації ефективних реформ.
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Тому наразі є актуальним та доцільним вивчення політико-комунікативних практик бібліотек саме з цього ракурсу.
Окремі питання цієї проблеми розглядали у своїх дисертаційних
і монографічних дослідженнях, наукових розвідках відомі фахівці бібліотечної справи: Л. Костенко, П. Кегбайн, Р. Мотульський, О. Онищенко,
Ю. Столяров, В. Струнгар, А. Чачко, Л. Чуприна. Значну увагу було приділено актуальним проблемам організації та модифікації інформаційних
ресурсів, а саме проаналізовано адаптацію технології бібліотечного
обслуговування до потреб користувачів: В. Виноградова, І. Давидова,
П. Друкер, В. Ільганаєва, А. Соляник, О. Соснін.
Вдосконалення інформаційного супроводу діяльності органів
державної влади на основі сучасних інформаційних технологій цікавили
таких дослідників, як В. Горовий, Т. Гранчак, А. Дєгтяр, О. Кобєлєв,
В. Скворцов, М. Сорока, Я. Шрайберг.
Незважаючи на наявність достатньої кількості публікацій, що присвячені
темі політико-комунікативної взаємодії бібліотек з органами державної
влади, слід зазначити, що ця проблематика недостатньо опрацьована.
Отже, метою статті є визначення потенціалу та ролі бібліотек у системі
політико-комунікативних взаємодій, а також ефективних форм співпраці
між бібліотеками та органами державної влади.
У сучасних демократіях урядова та парламентська інформація
формують основу комунікації з громадянами. Однак так було не завжди.
Зокрема, історія формалізованого висвітлення роботи парламенту починається з офіційного опублікування опису обговорення в Британському
парламенті в 1802 р., а в 1809 р. була опублікована транскрипція парламентських дебатів, за що причетні до цього Д. Корбетт і Т. Хенсард були
звинувачені, визнані винними та ув’язнені. З тих часів багато що змінилося: у XXI ст. громадяни можуть комунікувати з органами державної
влади активніше, ніж в епоху друкованих матеріалів. Тому протягом
останніх років можна спостерігати більш динамічне залучення громадян
у процеси вироблення політики. З огляду на це постала необхідність
пошуку нових каналів комунікації між органами державної влади
та громадськістю [11].
Зі свого боку органи державної влади працюють з великим обсягом
комплексних питань під час розробки ефективних реформ. Тому
принципово важливо для них мати достатньо ресурсів для забезпечення
політики якісним експертним знанням, необхідним для розв’язання
актуальних проблем суспільного розвитку. З огляду на це, базована
на об’єктивних доказах розробка політики, важливим аспектом якої
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є ефективне використання експертних і наукових розробок для визначення програм і практик, має позитивні політичні наслідки. Значною
мірою досягнення цих завдань залежить від ефективної роботи бібліотек.
Сучасна бібліотека є установою, що акумулює інтереси практично
всіх верств суспільства. Поступове формування основ правової держави,
забезпечення прозорості діяльності владних структур на різних рівнях,
вдосконалення законодавчої системи, широке достовірне інформування громадян для забезпечення їхнього усвідомленого політичного
вибору, розвиток недержавного сектора економіки створюють можливість реалізації довгострокових бібліотечних ініціатив та перспектив.
Цим і обумовлена необхідність професійного співробітництва бібліотек у різноаспектній площині з органами державної влади. Отже,
багатофункціональність бібліотечної діяльності дає змогу створювати
багатосторонні партнерські проекти для виконання важливих завдань.
При цьому головними критеріями якості бібліотечних послуг з надання
в користування інформаційних ресурсів є: достовірність, оперативність,
своєчасність, актуальність, повнота, структурованість, доступність.
У зв’язку з цим зазначимо, що розвиток бібліотечної діяльності,
спрямованої на ефективну співпрацю з органами державної влади, має
носити випереджувальний характер і високоефективно використовувати
інформацію та її найбільш високоорганізовану форму – науково-інтелектуальне знання.
Найперспективнішою формою роботи з органами державної влади
є модель інформаційно-аналітичного партнерства з розширенням функцій
бібліотеки як центру публічного доступу до інформації. Під розширенням функцій мається на увазі насамперед участь бібліотеки в державотворчих демократичних процесах: сприяння поінформованості громадян
із суспільно значущих питань, забезпечення органів державної влади
інформацією, що сприятиме прийняттю ефективних управлінських рішень
тощо. Важливість забезпечення бібліотеками інформаційно-аналітичного
супроводу процесу прийняття управлінських рішень розглядається
в працях В. Горового. Вчений також спрогнозував зростання ролі системи
бібліотечних інформаційних комунікацій у загальній системі соціальних
комунікацій [2]. На важливість інформаційного забезпечення органів
державної влади вказують О. Онищенко і В. Горовий [8, с.82]. Вони
стверджують, що інформаційне забезпечення є базою, на якій будується
управлінська діяльність державного апарату. Водночас інформаційний
базис є основою розвитку, за їхнім визначенням, – стратегічним ресурсом
держави.
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Показовою також є дедалі активніша участь бібліотек у політичній
комунікації, про що пише Т. Гранчак [5], залучення інформаційно-аналітичних структур бібліотек до інформаційного забезпечення органів
державної влади, активне використання бібліотек у системі пунктів
доступу до публічної інформації, функціонування їх як складової інфраструктури електронного урядування, накопичення у фондах електронних
інформаційних ресурсів та активне використання оперативної інтернетінформації у їхній інформаційно-аналітичній діяльності – усе це підтверджує статус бібліотек не лише як книгосховища, як інформаційного
центру, а і як точки перетину та концентрації інформаційних потоків
і вузла інтелектуального перероблення інформації [4].
З іншого боку, чимало дискусій сучасних дослідників точиться
навколо питання про те, наскільки влада, реалізуючи зв’язки з суспільством, готова бачити бібліотеку своїм партнером. Між тим, на думку
багатьох фахівців, особливо актуальною стає роль бібліотек у контексті
розвитку електронного урядування, яке передбачає, що будь-яка фізична
чи юридична особа може звертатися із запитами до державних установ
для отримання інформації та виконання юридичних дій. При цьому
бібліотеки мають значні можливості в сприянні розвитку е-урядування,
оскільки вони: 1) накопичили практику «навігаторів» інформаційного
простору; 2) за допомогою сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій здатні забезпечити повноцінний інформаційний обмін між
суб’єктами інформаційного простору; 3) мають традиційні навички
керування знаннями (систематизування документів, каталогізація, формування баз даних тощо). Отже, вже сьогодні значна частина бібліотек
з упровадженням електронних інформаційних технологій може надавати
владним структурам допомогу в отриманні своєчасної, повної та об’єктивної інформації для ведення ефективної управлінської діяльності.
Як показує практика зарубіжних держав, бібліотеки вже надають
відчутну допомогу владним структурам в інформаційному забезпеченні.
Серед різноманітних форм такого забезпечення останнім часом
можна спостерігати: забезпечення медіа висвітлення діяльності органів
державної влади, відповіді на інформаційні запити, розробка друкованих
та інших матеріалів, організація освітніх семінарів та екскурсійних турів,
підготовка регулярних звітів тощо.
Розглянемо найсуттєвіші моменти, пов’язані з практикою політикокомунікативної діяльності бібліотек з органами державної влади
в зарубіжних країнах. Наприклад, цікавим є досвід Уганди. Національна академія наук організовує зустрічі можновладців з науковцями
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для забезпечення позитивного впливу на процеси вироблення політики
через пошук належного обґрунтування. Зазвичай запрошення отримують
близько 70 політиків (обрані парламентарі, парламентські чиновники,
урядові агенції, представники громадських організацій тощо). Це сприяє
прийняттю поінформованих рішень щодо важливих суспільних проблем.
При цьому важливу роль у такій співпраці відіграють бібліотеки та,
зокрема, їхні інформаційно-аналітичні служби. У Чилі члени парламенту
можуть звернутися до бібліотеки з проханням дати відповідь як ті чи інші
конкретні проблеми були розв’язанні в законодавстві країн світу[11].
Прикладом сучасного, активного інформаційно-аналітичного центру
книгозбірні слугує дослідницька служба Бібліотеки Конгресу США
(Congress Research Service – CRS), що здійснює інформаційно-аналітичне
забезпечення членів Конгресу США та його комітетів. Із цією метою вона
щорічно готує до 500 тис. відповідей на різні запити, які переважно пов’язані із законотворчістю й виробленням політики фінансування державних
програм, формуванням науково-технічної політики. CRS щорічно проводить понад 1000 досліджень, за результатами яких готуються аналітичні
матеріали.
У зв’язку з цим можна стверджувати, що найактивніше бібліотеки
співпрацюють з парламентами. На важливу роль бібліотек у супроводі
роботи сучасного законодавчого органу вказує і аналіз структури апаратів
парламентів різних країн, який дає змогу виділити кілька моделей організаційного співвідношення бібліотек і інформаційно-аналітичних служб
в участі роботи парламенту:
І. Бібліотека та інформаційно-аналітична служба є незалежними структурними підрозділами апарату парламенту. Наприклад, Італія: бібліотека
є одним зі структурних підрозділів Адміністративної Служби Палати
Депутатів. Норвегія: бібліотека – один із шістьох підрозділів Департаменту Інформації та документації. Польща: бібліотека Сейму є одним
із 22 організаційних підрозділів Канцелярії Сейму, підконтрольним Керівнику Канцелярії та його двом заступникам. Бібліотека підтримує роботу
Бюро досліджень, надаючи власні ресурси для підготовки ефективних
досліджень. Словаччина: окремо функціонують Департамент досліджень, аналізу та тренінгів, Парламентська бібліотека, Парламентський
архів. Словенія: функції сектору досліджень і документообігу покладені
на два департаменти: Департамент досліджень і Департамент документації та бібліотеки. Департамент документації та бібліотеки забезпечує
надання інформації, яка вже існує, а Департамент досліджень продукує
нову інформацію (дослідження, аналітичні матеріали щодо конкретних
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важливих питань, експертний аналіз щодо питань, пов’язаних із функціонуванням всіх органів влади, порівняльні дослідження стосовно різних
аспектів законодавства та парламентських процедур, статусу депутатів,
парламентських функцій тощо).
ІІ. Бібліотека та інформаційно-аналітична служба утворюють єдиний
структурний підрозділ апарату парламенту. Наприклад, Ірландія: бібліотека та дослідницький департамент є частиною Аналітичного та бібліотечного Директорату Апарату парламенту. Керівник Бібліотеки та дослідницького департаменту відповідальний за стратегічний розвиток відповідних секторів.
ІІІ. Бібліотека та інформаційно-аналітична служба входять до більшого
департаменту апарату парламенту. Наприклад, Албанія: бібліотека
та інформаційно-аналітична служба входять до Департаменту документації та інформації.
ІV. Інформаційно-аналітична служба входить до структури парламентської бібліотеки або бібліотека виконує дослідницькі функції. Наприклад, Угорщина: у 2004 р. бібліотечний департамент був створений
як частина парламентського апарату. Люксембург: бібліотека є частиною
Адміністрації парламенту і входить до складу Служби управління
знаннями. Парламентська бібліотека – внутрішній парламентський
підрозділ, який обслуговує членів парламенту, співробітників парламентського апарату.
V. Бібліотека є елементом інформаційно-аналітичної служби або департаменту. Наприклад, Австрія: бібліотека є центральною службою, яка
створює інформаційні продукти та надає інформаційні сервіси. Бібліотека –
частина правової, законодавчої та дослідницької служби, що відноситься
до законодавчої гілки парламентської адміністрації. Литва: бібліографічний інформаційний підрозділ (Бібліотека) входить до складу Парламентського дослідницького департаменту. Румунія: бібліотека є частиною
Директорату досліджень і документації Палати депутатів. [Дет. див. 10].
Таким чином, досвід зарубіжних країн показує, що бібліотеки
в сучасних умовах стали важливою складовою інформаційної інфраструктури держави, центром накопичення, поширення та продукування
інформації, яка є основою забезпечення ефективного інформаційного
супроводу органів державної влади. Адже сучасні органи державної
влади дедалі більшою мірою потребують інформаційних продуктів,
що базуються на наукових матеріалах, аналітичному узагальненні,
відпрацюванні кваліфікованих висновків і прогнозів, які мають сприяти
у виробленні та прийнятті оптимальних управлінських рішень.
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Тому можна говорити про те, що бібліотеки виконують одне з важливих завдань процесу супроводу діяльності органів державної влади –
виявлення інтелектуальних напрацювань глобального інформаційного
простору та їх використання в задоволенні відповідних потреб державного управління. Про цей напрям розвитку діяльності бібліотек
варто говорити як про перспективний, оскільки на сьогодні він передбачає ефективні напрацювання щодо роботи з інформаційним ресурсом
і продукування на його основі нової синтезованої інформації для цілей
державного управління. Водночас своєю діяльністю бібліотеки мають
переконливо довести, що вони є не лише книгозбірнями, а й кваліфікованими інформаційно-аналітичними центрами, продукція і послуги яких
є зручною формою інформування як владних структур, так і населення
в умовах демократичних перетворень у суспільстві. Як бачимо, бібліотека
виступає каналом комунікації та активним учасником процесу реформ.
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Experience of Political and Communicative Practices of Foreign Libraries with
State Authorities
The article examines the relevance and expediency of studying the political and
communicative practices of libraries in the system of political and communicative connections and relations with public authorities. In this context the experience of foreign libraries is considered, the main directions of their participation are analyzed. The
main factors that enable libraries to promote the effectiveness of government policy are
highlighted. The potential of foreign libraries in the political communication system is
outlined.
Cooperation with authorities is one of the priorities for foreign libraries. For their
part, public authorities need the most functional source of information that can help
them to navigate in the complex and ambiguous world of politics and the economy,
and obtain the maximum information needed on the topic of interest. Libraries have
become institutions capable of meeting such requests. Therefore, it is obvious that the
political and communicative activities of libraries with public authorities are a significant component and extremely important factor in the rational organization of effective
reforms. Therefore, it is now relevant and appropriate to study libraries political and
communicative practices in this perspective.
The modern library is an institution that accumulates the interests of virtually all
segments of society. The gradual formation of the foundations of the rule of law, ensuring transparency of the activity of governmental structures at different levels, improvement of the legislative system, citizens’ demand for reliable information to ensure their
informed political choice, development of the non-state sector of the economy create
the possibility to realize long-term library initiatives and perspectives. It necessitates
the professional cooperation of libraries with the state authorities in various aspects.
Thus, the multifunctionality of library activities enables the creation of multilateral
partnership projects to address important tasks.
Keywords: library, political communication, political-communicative interaction,
public authorities.
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ІНТЕРНЕТ-КОМУНІКАЦІЇ ЯК СКЛАДОВА МЕДІАТИЗАЦІЇ
ПОЛІТИЧНОГО ПРОЦЕСУ:
СОЦІОКОМУНІКАТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена дослідженню медіатизації політики як інформаційно-стратегічного ресурсу з метою адаптації суб’єктів політичного процесу до сучасного
інформаційно-комунікативного середовища. Проаналізовано відмінності в поширенні інформації через традиційні та нові форми масових комунікацій. Виокремлено особливості використання інтернет-комунікацій як складової медіатизації
політичного процесу, розкрито їхню сутність, якісні характеристики, а також тенденції впливу на політичне життя суспільства.
Ключові слова: медіатизація політики; інтернет-комунікації, інтернет-технології, засоби масової інформації (ЗМІ), засоби масової комунікації (ЗМК), політичний процес, суб’єкти політики.

Процес медіатизації політики нерозривно пов’язаний із сучасними
тенденціями розвитку інформаційно-комунікативного середовища.
Залучення інтернет-комунікацій як ефективного засобу обміну інформацією є об’єктивним і закономірним елементом політичного процесу
та відіграє важливу роль у політичному житті суспільства.
Актуальність дослідження інтернет-комунікацій у сфері медіатизації
політики обумовлена зростанням впливу медіа на політичні процеси,
забезпеченням широкого доступу до політичної інформації, а також
участю представників громадянського суспільства в прийнятті управлінських рішень, що забезпечує нову якість політики під впливом засобів
масової комунікації за посередництвом мережі Інтернет.
Дослідженню процесу медіатизації та використанню інтернет-комунікацій у політиці присвячено праці як зарубіжних, так і вітчизняних
науковців. Проблема медіатизації політики та виокремлення основних
функції мас-медіа в сучасному суспільстві стали об’єктом наукових
пошуків В. Блінцової [3]. У своїй роботі авторка з’ясувала, що мас-медіа
не тільки передають інформацію, за їхньої безпосередньої участі створю213
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ється цілісна система інтерпретації політичної реальності. Медіатизацію
як важливий ресурс сучасного політичного процесу, що направлений
на адаптацію політичних суб’єктів до нових форм масових комунікацій,
дослідила Є. Федорова [12]. Розвідку інноваційних медіа-технологій
у системі політичних комунікацій, що визначає нові напрями діяльності
політичних суб’єктів медіатизації здійснив, В. Недбай [11]. Політичну
взаємодію як комунікативний процес та медіатизацію як її складову
у своїй науковій роботі досліджував Д. Яковлев. [14]. С. Михальчук [10]
присвятила своє дослідження інноваційному характеру впливу інтернеткомунікацій на політичні процеси сучасності. Авторка акцентує на тому,
що політичні інтернет-комунікації постають інноваційним фактором
впливу на сучасні політичні процеси, а їхню інноваційність вона вбачає
в новій комбінації політичних комунікацій, що робить їх якісно відмінними
від уже існуючих традиційних форм. Використання сучасних мережевих
каналів у політиці, зокрема в діяльності політичних партій, досліджувала
Н. Вахрамєєва [4]. У своїй роботі вона доходить висновку, що інтернеттехнології надають сучасній політичній сфері нові можливості, які здатні
змінювати звичні механізми функціонування різних політичних сил.
Інтернет-комунікацію як соціальну взаємодію суб’єктів, що здійснюється
вербальними і невербальними засобами в мережі Інтернет, розглядає
А. Краснякова [9]. Спілкування суб’єктів української політики з виборцями в соціальних мережах аналізує Я. Ярош [15]. Автор підсумовує, що на
сучасному етапі українські політичні партії використовують комунікацію
з виборцями через соціальні мережі з метою впливу на масову свідомість
та формування громадської думки. Дослідження сучасних інформаційнокомунікативних технологій у соціально політичному житті суспільства
здійснив М. Закіров [6]. Науковець зазначає, що якісні характеристики
нових методів і засобів політичної комунікації говорять про інформаційно-комунікативну революцію, що відбувається в політичній сфері,
ключовою ознакою якої є перетворення неполітичних акторів соціокультурного процесу в суб’єктів політики. Проте це далеко не повний перелік
як вітчизняних, так і зарубіжних науковців, які у своїх працях досліджували окремі аспекти медіатизації політики, інтернет-комунікацій
у політиці. Зокрема, цій тематиці присвячено праці таких науковців,
як Г. Лассвелл, П. Лазарсфельд, С. Хантінгтон, М. Багмет, В. Бортніков,
Г. Акопов, Г. Почепцов, В. Полторак, Л. Кочубей, О. Соловйов, С. Гаврилюк, М. Ожеван та ін.
Як бачимо, наведений аналіз свідчить про значну зацікавленість
наукової спільноти дослідженням процесу медіатизації політики, інтер214
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нет-комунікаціями та інтернет-технологіями в політиці. Водночас
стрімкий розвиток інформаційного середовища спричиняє потребу
постійного аналізу цієї проблематики, зокрема дослідження еволюції
інтернет-комунікацій, особливостей їх практичного застосування
та впливу на соціально-політичні процеси.
Процес політичної медіатизації є наслідком інтенсивного розвитку
інформаційного суспільства та зростання ролі мас-медіа як невід’ємної
складової інформаційно-комунікативної системи політичного процесу.
ЗМК виступають у ролі комунікатора між суб’єктами політики та громадянським суспільством, а протягом кількох останніх десятиліть у всьому
світі відбувається зростання ролі мас-медіа в політиці.
Визначаючи роль засобів масової інформації у глобалізованому
суспільстві, Є. Дмитрієв наводить таке визначення медіатизації
політики – «процес, при якому політичне життя переміщується в символічний простір ЗМІ» [5]. Також у цій роботі вважаємо за доцільне
використати визначення поняття інтернет-комунікації, запропоноване
А. Красняковою, а саме як соціальну взаємодію суб’єктів, що здійснюється вербальними і невербальними засобами в мережі Інтернет для
творення й підтримки нових соціальних зв’язків [9].
Активізація процесу медіатизації у політиці відбувається наприкінці
ХХ ст., тоді ЗМІ починають активно використовуватися суб’єктами
політики для здійснення ефективного впливу на політичні процеси,
зокрема у виборчій боротьбі. Вже тоді, як зазначає В. Блінцова, мас-медіа
не тільки передають інформацію, а безпосередньо беруть участь
у створенні цілісної системи інтерпретації політичної реальності.
Взаємодію політичного та медійного середовища доцільно розглядати
в рамках «чотирьох теорій мас-медіа». Згідно з моделлю, яку запропонувала В. Блінцова, система медіа може бути авторитарною, патерналістською, комерційною і демократичною. Авторитарною є така
система, в якій основним завданням комунікації є передача інструкцій,
ідей та підходів правлячої групи. Патерналістська система – це авторитарна модель, проте в правлячої групи зберігається відповідальність
перед суспільством. Комерційна система відрізняється від авторитарної
чи патерналістської більшим ступенем внутрішньої свободи – можна
говорити все що завгодно за умови отримання прибутку. Демократична
теорія наголошує, що завдання мас-медіа – описувати картину реальності, завдяки якій у людей з’являється можливість приймати свідомі
рішення. За таких умов політична функція ЗМІ полягає в адекватній
вимогам аудиторії (інформаційним, політичним, інтелектуальним
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та естетичним) інтерпретації політичної реальності, при цьому зберігається їхня класична функція, що полягає в знаходженні та поширенні
суспільно важливої політичної інформації, а також у виконанні функції
критики та контролю [3].
Кожна з чотирьох теорій характеризує медіатизацію політики як поглиблення залежності та взаємозалежності політичного процесу й медійного
середовища, функціонування якого останнім часом все більше характекризується інтенсифікацією інформаційно-комунікативної взаємодії
та появою її нових форм. Д. Яковлев [14] виділяє три групи факторів
які сприяли появі нових форм масових комунікацій у політичній сфері:
диверсифікація джерел інформування; збільшення акторів політичної
взаємодії; удосконалення технічного спорядження влади і громадян.
Сьогодні процес медіатизації у країнах Європи та Україні, зокрема,
демонструє цілком допустимий ступінь взаємодії політики та ЗМІ.
На думку М. Безсонова, медійні та політичні системи взаємодіють
у манері, яка запобігає надмірно негативному впливу одних на інші.
Існування, безсумнівно, потужних мас-медіа збалансовано за допомогою
не менш потужних і впливових політичних партій та інших політичних
інститутів [1].
Зауважимо, що процес медіатизації політики, в тому числі з використанням нових форм комунікації, є об’єктивним та незворотним. Окремі
дослідники звертають увагу на його позитивні та негативні характеристики.
До позитивних відносять: загальний доступ широких мас до політичної
інформації. Будь-яке повідомлення щодо політичних процесів, які відбуваються в країні, доступне в мас-медіа. Будь-який індивід має право
провести повний аналіз схожих реформ та вивчити досвід політичних
змін в інших країнах і сформувати особисту думку, що дає йому
можливість взяти активну участь в політичному процесі. Медіатизація
політики дуже тісно пов’язана з поняттям глобалізації, яка дає змогу бути
в курсі політичних подій на світовій арені, а також відстежувати важливі
політичні події, що відбуваються за кордоном, в тому числі й ті, що потенційно можуть впливати на процеси, які відбуваються всередині країни.
До негативних сторін медіатизації політичної сфери відносять,
по-перше: ЗМІ оприлюднюють здебільшого той контент, що має значний
резонанс, залишаючи за собою право визначати які події вважати важливими. Часто може поширюватися інформація, яка вигідна тим чи іншим
особам, а отже, в цільової аудиторії формується штучно сконструйована
реальність. По-друге, образи різних політичних діячів формуються
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у свідомості населення під впливом інформаційно-комунікативних
каналів, а оцінка їхньої діяльності та політичної програми може набувати
характеру нав’язаної. По-третє, ЗМІ можуть висвітлювати події й образи
політиків так, як вважають за потрібне, а будь-яка вирвана з контексту
фраза може інтерпретуватися так, що її зміст не відповідатиме дійсності.
Тобто, ЗМІ здатні сформувати будь-який образ і представити будь-яку
подію у вигідному для себе світлі, що порушує сприйняття реальності
в соціумі [12].
Крім того, слід зазначити, що поряд з медіатизацією політики відбувається паралельний процес – політизація медіа. Для окремих соціальнополітичних суб’єктів володіння впливовими медійними ресурсами стало
одним з головних засобів відстоювання власних інтересів (зокрема,
у політиці та бізнесі) і впливу на масову свідомість.
Аналіз вітчизняного інформаційного простору та політичного процесу
дає підстави зробити висновок про те, що майже всі впливові фінансово-промислові та політичні групи просували свої політичні та економічні інтереси шляхом впливу на смисловий простір ЗМІ, беручи участь
у формуванні великих медіа-холдингів. Цей процес відбувається в усьому
світі, але в Україні він носить гранично виразний і своєрідний характер
[8, с. 115].
Водночас характерною рисою процесу медіатизації, що спостерігається
в більшості країн світу, є активна диверсифікація контенту – всі сучасні
медіа дедалі більше зміщуються в Інтернет, відбувається оптимізація
телевізійного продукту, переходячи у формат IPTV, Smart TV. Еволюція
комунікативного процесу, у тому числі і в політичній сфері, спричинила
необхідність залучення інноваційних практик, а саме використання віртуального простору в процесі обміну політичною інформацією, оскільки
традиційні форми політичного контактування вже не спроможні повною
мірою відповідати сучасним вимогам.
Це пов’язано з тим, що традиційна комунікація як процес взаємодії між
людьми, що реалізується в межах класичної лінійної моделі комунікативного акта Г. Лассвелла («комунікатор → звернення → носій звернення
→ одержувач → зворотний зв’язок») має певний недолік, а саме неврахування інтерактивності учасників спілкування, тобто здатності кожного
з них у процесі комунікативного акту оперативно мінятися місцями.
Як зауважує О. Широких, раніше традиціоналістський підхід до надсилання політичних повідомлень мав структуру лінійної моделі
Г. Лассвелла, хоча і досить спрощену, яка відображає характерну особливість ранніх моделей комунікації (комунікатор завжди намагається
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вплинути на реципієнта). Унаслідок цього комунікація повинна трактуватися як процес переконання, що орієнтує зазначену модель на застосування, насамперед, у галузі аналізу політичної пропаганди [13].
За сучасних умов спостерігається тенденція, коли лінійна модель
комунікації (традиційні ЗМІ) зараз все більше замінюється інтерактивною (Інтернет), яка передбачає актуалізацію активності учасників
спілкування. Тобто постає необхідність зворотного зв’язку, що дає змогу
учасникам такого контактування бути одночасно як джерелом інформації,
так і її приймачем. Тому під зворотним зв’язком у лінійній моделі мається
на увазі зворотна реакція на прочитане чи сказане. В інтерактивній
моделі цей термін позначає процес обміну інформацією. Поширенню
такої інтерактивної моделі сприяв стрімкий розвиток інформаційного
суспільства та новітніх форм комунікації, зокрема і за посередництва
мережі Інтернет.
Сьогодні веб-технології дають можливість перенести значну частину
політичного життя до мережевого простору. За сприяння Всесвітнього
павутиння підвищилася і можливість суб’єктів брати активну участь
у політичному житті. Разом із цим впровадження інтернет-комунікацій
та інтернет-технологій, завдяки яким вони реалізуються суб’єктами
політичної діяльності, мало свої особливості. Так, Н. Вахрамєєва зауважує, що проникнення інтернет-технологій у сферу політики – достатньо
складний та суперечливий процес, який можна умовно поділити на два
етапи: інформаційний, сутність якого полягає в проникненні в мережу
політичної інформації (в основному сайти політичних партій, громадських
організацій, окремих політичних лідерів, сайти газет і журналів, електронні
видання аналітичних та дослідницьких організацій); етап медіатизації
політики, пов’язаний зі спробою використання інтернет-простору в якості
інструменту політичного спілкування та політичних технологій [4].
Ефективність сучасних веб-комунікацій полягає в їхніх перевагах
щодо існуючих традиційних форм. Передача повідомлень та політичних
смислів здійснюється через різноманіття каналів, представлених у мережі
Інтернет, який об’єднує візуальні, звукові, друковані та відеоаспекти
традиційних ЗМІ. Це дає змогу політичним інтернет-комунікаціям бути
інтерактивними, пропонуючи можливість зворотного зв’язку. Як зазначає
С. Михальчук, саме діалог, а не монолог, який характерний для традиційних медіа, і є основною ознакою інноваційності політичних інтернеткомунікацій [10].
Переваги мережі Інтернет як інструменту політичного контактування обумовлені базовими характеристиками віртуального простору:
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оперативність; гіпертекстуальність; мультимедійність; інтерактивність;
необмежений обсяг; тривалий термін зберігання; постійна актуалізація;
можливість тематичного моніторингу інформації; глобальність; відсутність просторових та часових меж; порівняльна анонімність користувачів
інтернет-простору; зниження витрат на отримання інформації.
Використання мережевих засобів і каналів у політичному процесі дає
змогу його суб’єктам виконувати такі завдання: інформування цільової
аудиторії щодо своєї політичної ідеології; проведення агітаційно-пропагандистської роботи; формування іміджу політика чи політичної партії;
визначення та закріплення своєї позиції у політичному житті країни;
дослідження реакції аудиторії на конкретне політичне рішення чи дію
тощо. Інтернет-технології завдяки одночасному залученню великої
аудиторії поступово збільшують коло людей, що мають змогу брати
участь у формуванні та ухваленні політично значущих рішень.
Переваги віртуальних медіа в політичному просторі в порівнянні з іншими видами комунікативної взаємодії очевидні. Зокрема, А. Краснякова виокремлює такі: можливість взаємоопосередкованої взаємодії
будь-якого учасника комунікації з політиками, членами уряду, державними
діячами, лідерами громадських і політичних організацій через сторінки
в соціальних мережах, блоги, чати, електронну пошту, скайп тощо;
часопросторова дифузність комунікації в інтернет-просторі – взаємодія не прив’язана до часу і місцеперебування комунікантів; тенденція
до конвергенції, яка виявляється в толерантному ставленні до політичної
невизначеності іншого суб’єкта взаємодії та пошуку компромісів щодо
прийняття його точки зору; відсутність соціальної і вікової диференціації
користувачів – авторитет користувача, у тому числі й політика будь-якого
віку, підтримується не його соціальним статусом, а рівнем його інтелекту,
комп’ютерної компетентності та активності [9].
Такі переваги стали причиною широкого використання веб-технологій для здійснення комунікативної взаємодії майже всіма учасниками
політичного процесу. Особливої популярності вони набувають під час
виборчих кампаній. І як показала практика, окремі політики та політичні
сили завдяки своїй активності в інтернет-просторі зуміли досягти
бажаного результату.
Останнім часом у політичній сфері все популярнішими стають такі
форми взаємообміну інформацією та відносин як соціальні мережі,
якими починають активно користуватися учасники політичного процесу.
Це свідчить про високий запит на нові способи контактування, а саме
між політичними партіями та виборцями. Спілкуванню між зазначеними
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суб’єктами сприяють електоральні цикли, які активізують політичне
структурування [15].
Яскравим прикладом успішного практичного використання інтернет-технологій та й загалом їхню важливість під час виборчого процесу
продемонструвала президентська кампанія в США 2008 р. Тоді за головне
крісло країни боролися кандидат від Демократичної партії Б. Обама і від
Республіканської – Дж. МакКейн.
Аналізуючи цю кампанію, політолог В. Кедик зауважив, що доля найвпливовішої посади у світі, фактично вперше в історії Сполучених Штатів,
залежала від активності кандидатів у Всесвітній мережі. Офіційний
передвиборний сайт Б. Обами був створений одним з авторів Facebook.
Сайт містив посилання на профілі кандидата в популярних серед американців соціальних мережах Facebook, Flickr, Linkedіn, MySpace, Twitter,
а також на ряд інших ресурсів, які могли б дати повний образ кандидата,
наприклад, на спеціальну добірку відео на YouTube. Також персональний
сайт кандидата містив систему онлайн-пожертвувань та інтернет-магазин
із символікою Б. Обами. Натомість Дж. Маккейн приділив інтернет-технологіям значно менше уваги, фактично єдиною відповіддю на активність у мережі Б. Обами була чат-конференція з блогерами [7].
В Україні, як і загалом на пострадянському просторі, ефективність
інтернет-технологій є дещо нижчою. Це пояснюється тим фактом, що для
отримання політичної інформації громадяни здебільшого продовжують
орієнтуватися на традиційні ЗМІ. Разом з тим зауважимо, що остання
президентська кампанія в Україні продемонструвала значне зростання
використання мережі Інтернет у політичній боротьбі. А враховуючи
постійне збільшення кількості активних інтернет-користувачів, це поле
є надзвичайно перспективним для політичної діяльності. Тому вітчизняні
політики дедалі активніше використовують інтернет-комунікацію, як канал
взаємозв’язку з громадянами. Враховуючи стрімкий розвиток мережевих
комунікаційних засобів і каналів, сучасний політик та політична партія, які
прагнуть досягти успіху, просто зобов’язані не лише мати власні інтернетресурси, а й бути їхнім активним користувачем.
Основними каналами спілкування у віртуальному просторі, якими
послуговуються вітчизняні політики, є сторінки в соціальних мережах,
власні канали на інтернет-сервісах, персональні сайти політиків, партійні
сайти, блоги на спеціалізованих ресурсах або ж на сайтах популярних
мережевих видань. Затребуваними залишаються і публікації в електронних медіа. Проте найбільш поширеним з перелічених інструментів
ефективної комунікації в українському політикумі є соціальні мережі.
220

Михайло Дем’яненко

Інтернет-комунікації як складова медіатизації політичного процесу

Facebook, Twitter та інші ресурси вже давно використовуються політиками
для інформування та мобілізації інтернет-аудиторії, а також для швидкого
контакту з ними.
З точки зору громадянина, як суб’єкта політики, використання інтернет-технологій також має свої позитивні наслідки. Через механізм комунікації за посередництва Інтернету (звернень, петицій, обговорень, коментарів тощо), він має певний вплив на чиновників, а також може брати
участь у безпосередньому керуванні політичною партією та впливати
на її діяльність. Зі свого боку, політичні партії почали активно використовувати Інтернет як реальний інтерактивний канал зв’язку з населенням,
а також як інструмент своєї політичної діяльності. Отримавши певний
обсяг інформації від своїх потенційних виборців, представники
політичних партій змушені проаналізувати свій план дій, свої стратегічні
цілі та програму партії на їх відповідність очікуванням електорату, тоді
як відкритість та оперативність поширення інформації у мережі зобов’язує
політичні партії реалізувати принципи правдивості та законності, примушуючи їх удосконалюватися та постійно підвищувати ефективність
власної діяльності. Політичні інтернет-комунікації виступають також
середовищем мобілізації виборців та рекрутування нових членів партії.
Такий мобілізаційний потенціал інтернет-комунікацій полягає в об’єднанні окремих користувачів за спільними інтересами, внаслідок чого
формується віртуальне громадянське суспільство, що означає вищий
рівень організованості громадян у питанні узгодження своїх політичних
запитів, а відповідно і їх результативність [10].
Тобто можна стверджувати, що за посередництва інтернет-технологій відбувається активна та ефективна комунікація між окремими
політичними суб’єктами.
Останнім часом досвід розвинутих країн демонструє високий рівень
впровадження інтернет-технологій у практику державного управління
для побудови відкритого й транспарентного суспільства. За умови
належного використання вони дають змогу якісно змінювати не лише
діяльність політиків і політичних партій, а й традиційних політичних
інститутів з метою реалізації їхньої діяльності в рамках функціонування
електронної демократії, прикладом якої вже є впровадження систем
електронного голосування та електронного урядування [6].
Зауважимо, що проект електронного уряду активно розвивається
в Україні. Скажімо, в останні роки було створено багато електронних
сервісів, а нова українська влада вже розробляє конкретні шляхи
та механізми для прискорення реалізації цього проекту.
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Не викликає сумніву, що використання сучасних інтернет-комунікацій
потенційно може забезпечити оперативніше та ефективніше функціонування політичної системи в цілому. Однак поряд з позитивними
наслідками широкого їх використання в політичному процесі існують
і суттєві ризики. Зокрема, дослідники стверджують, що сучасні інформаційні технології використовуються не тільки як засіб комунікації, а і як
знаряддя боротьби з конкурентами [2]. Також у віртуальному просторі
розгортаються гострі політичні дискусії, у результаті яких посилюється
політичне протистояння й відповідно рівень напруженості в суспільстві;
за умови передачі великих обсягів інформації постає проблема
її ефективного відбору та структурування для подальшого аналізу;
за посередництва мережевих каналів можуть формуватися потреби,
цінності, політичні погляди на основі маніпулятивних впливів.
Таким чином, сучасні політичні інтернет-комунікації є невід’ємною
складовою медіатизації політичного процесу. Їх активне використання
суб’єктами політики можна пояснити рядом переваг щодо традиційних (які
також продовжують використовуватися) форм передачі політичної інформації. Наприклад, можемо стверджувати, що вони забезпечують інтерактивність та оперативність зворотного зв’язку всіх учасників політичного
процесу; сприяють відкритості суспільства та політичній соціалізації
особистості; формують нову політичну культуру; забезпечують функціонування інформаційного простору для інтернет-користувачів з різними
цілями комунікації, а також сприяють розвитку електронної демократії
та електронного урядування.
Водночас потрібно пам’ятати про те, що інтернет-комунікації можуть
використовуватися суб’єктами політичного процесу як інструмент інформаційної протидії, а також для здійснення маніпулятивного впливу.
Тому активне використання та багатоаспектність інтернет-комунікацій
у політичному процесі зумовлюють необхідність їх подальшого наукового дослідження.
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Internet Communication as a Component of the Mediatization of Policy Process:
the Socio-Communication Aspect
The article is concerned with the study of the mediation of the political process in the
conditions of Internet communications, from the standpoint of information and communication approaches. Some aspects of evolution of the concept are considered. In this
paper the qualitative characteristics are analyzed, the positive and negative aspects of
both the mediation of politics and the use of Internet communications as their modern
component are identified, as well as the role and tendencies of influence of these processes on the political life of society are generalized.
The process of policy mediation is analyzed as an information-strategic resource,
which is caused by the need to adapt the subjects of the political process to the modern
information and communication environment.
The essence and features of Internet communications in the field of mediatization
of policy have been considered. The basic principles of their communicative influence
and differences in dissemination of information through traditional and new forms of
mass communication are revealed. In this context, Internet technologies are considered
as part of the political process, as well as its adapting to a new way of disseminating
information through the use of new media communication in political activity.
Keywords: mediatization of policy; Internet Communications, Internet Technologies, Mass Media, Mass Communication, Political Process, subjects of politics.
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ІНСТИТУТИ ПРЯМОЇ ДЕМОКРАТІЇ У КОНСТРУКТІ
КОМУНІКАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ І СТРАТЕГІЧНИХ
КОМУНІКАЦІЙ (ІСТОРИЧНО-РЕТРОСПЕКТИВНІ
ПАРАЛЕЛІ)
Стаття присвячена розгляду принципів функціонування інститутів прямої
демократії як органів комунікації влади і населення в античних державах та Київській Русі. З погляду стратегічних завдань держави інститути народовладдя
формували можливості вибудувати специфічні комунікативні технології для
легітимізації владних рішень через діяльність народних зборів і народного віче.
Пропозиції реформування державного чи політичного устрою античних Афін
чи Римської республіки розглядалися народними зборами. За часів Київської Русі
комунікація з населенням у формі народного віче аналогічним чином легітимізувала не тільки рішення влади, але й саму владу.
Ключові слова: комунікація, стратегічні комунікації, пряма демократія, народовладдя, народні збори, віче.

Світовий досвід свідчить про посилення останнім часом застосування
інститутів прямої демократії у багатьох країнах світу. Підвищення зацікавленості громадян у процесах політичного менеджменту та державного управління пояснюються різними причинами, серед яких і науковці,
і політичні експерти, і аналітики виділяють недостатній рівень довіри
до існуючої політичної еліти.
Саме потребою підвищення контролю суспільства за діями представників влади пояснюється і значний інтерес до таких інститутів прямої
демократії як плебісцит, референдум, вибори, народна ініціатива тощо.
Проблеми суспільного контролю за владою суттєво актуалізуються
рівнем розвитку сучасного суспільства, де важливим ресурсом стають
знання та інформація, виникають нові форми політичної організації,
а відтак і нові засоби ефективної взаємодії суспільства і влади. Президент
Асоціації докторів наук з державного управління Є. Романенко вважає,
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що спрогнозувати результативність певної стратегії розвитку держави
можна лише за умови існування певної комунікативної технології,
яка забезпечує її супровід [1]. Водночас у межах виконання завдань
розвитку держави і суспільства важливу роль відіграють комунікації, які
останнім часом у науці отримали назву стратегічних. За словами доктора
політичних наук, професора Є. Тихомірової проблема стратегічних
комунікацій стала популярною в останні два десятиліття, а до цього часу
вона розглядалася переважно в наукових, політичних і комерційних колах
США [2]. І хоча термін «стратегічні комунікації» є винаходом сучасної
науки, натомість за своєю сутністю як суспільно-політичного явища
стратегічні комунікації з’явилися задовго до сьогодення.
На думку доктора політичних наук М. Закірова, складність явища,
залучення до його практичного застосування і теоретичного осмислення
широких верств фахівців технічного, гуманітарного і військового
спрямування зумовлює різноманітність підходів до визначення сутності
стратегічних комунікацій, інструментарію та методів практичної реалізації [3, с. 28 ].
Комунікацію можна вважати стратегічною, якщо вона спрямована
на розробку, реалізацію і досягнення довгострокових, тобто стратегічних,
завдань у сфері будь-яких відносин. Сферами застосування стратегічних
комунікацій можуть виступати як внутрішня, так і зовнішня політика
держави, міждержавні відносини, процеси розвитку суспільства, бізнесу
тощо. Натомість найчастіше стратегічні комунікації пов’язують зі сферою
безпеки і захисту національних інтересів. Утім, враховуючи сучасні
політичні реалії, на які ми звернули увагу вище, завдання стратегічних
комунікацій має бути спрямовано не тільки на зовнішньополітичну
сферу, а й на різноманітні аспекти внутрішньої політики держави, у тому
числі і на ефективну організацію влади задля прогресивного розвитку
держави.
Однією з важливих функцій і ознак влади є стратегічна комунікація
з населенням. Комунікація з погляду предмета наукового дослідження
характеризується багатовимірною природою, що дає змогу говорити про
актуальність міждисциплінарних підходів до вивчення цього складного
суспільного явища. Тож сьогодні проблеми комунікативних технологій активно досліджують науковці в галузі соціальних комунікацій,
державного управління, філософії, політології, юриспруденції, соціології, історії, географії тощо.
Про надзвичайну роль комунікації у формуванні та функціонуванні
держави і влади, яка і є фактично, на його думку, певною формою
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комунікації, свого часу говорив ще давньогрецький філософ Арістотель
(384–322 рр. до н. е.) у трактаті «Політика»: «Держава є свого роду спілкування, усяке ж спілкування організовується задля якого-небудь блага.
Причому більше за інші до вищого з усіх благ прагне те спілкування,
яке є найважливішим з усіх та обіймає собою всю решту спілкувань.
Це спілкування й називається державою або спілкуванням політичним»
[4, с. 108]. Оцінюючи ідеї давньогрецького філософа з погляду сучасних
підходів, цілком доречним буде вважати, що ідеться саме про стратегічні
комунікації як «спілкування, яке … обіймає собою всю решту спілкувань».
Тобто спілкування, що виконує саме комплексну, стратегічну роль в інформаційних обмінах, комунікаційних процесах і державотворчих реаліях.
З урахуванням особливостей функціонування політичної системи
і державного устрою комунікацію можна розглядати як завдання влади
й водночас як факт забезпечення легітимності влади. Серед сучасних
науковців існує точка зору, що комунікацію взагалі можна вважати
формою існування влади. Зокрема, доктор філологічних наук, професор
Г. Почепцов вважає, що влада не тільки має брати участь у комунікаціях з населенням, вона мусить сама ініціювати нові типи комунікації. Г. Почепцов виділяє такі типи комунікації: «влада – населення»
і «населення – населення» та розділяє їх у таких пропорціях: «влада –
населення» (10 %) і «населення – населення» (90 %) [5].
Доктор наук з державного управління, доцент О. Кучабський наголошує, що без комунікації як форми взаємодії різноманітних суб’єктів
і об’єктів управління, не може існувати державне управління, оскільки
демократичний режим потребує погодження позицій у постійному діалозі
між владою і громадськістю [6, с. 197].
Кандидат філософських наук, доцент М. Логунова звертає увагу,
що інформація відіграє суттєву роль у політичному процесі як фактор
порозуміння, зближення, консолідації суб’єктів політики, узгодження
інтересів різних суспільних груп всередині кожної конкретної країни
і суверенних держав на міжнародній арені. Вона підкреслює, що політика
як суспільне явище більшою мірою, ніж інші види людської діяльності,
потребує спеціальних засобів інформаційного обміну, встановлення
і підтримки постійних зв’язків між її суб’єктами. Тому, на думку науковця,
комунікація є обов’язковою складовою політики загалом та державної
політики зокрема [7].
Отже, зважаючи на те, що комунікація забезпечує інформаційні обміни
між представниками влади і населенням, які формують можливості взаємодії і порозуміння між суспільством і державними інституціями, варто
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говорити про необхідність вивчення комунікаційних практик як стратегічних завдань держави на різних етапах історичного розвитку цивілізації.
Натомість найчастіше науковці акцентують увагу на аналізі комунікаційних процесів сучасності, відтак історичні аспекти зазначеної проблеми
залишаються менш дослідженими. Враховуючи сучасні міждисциплінарні підходи в гуманітаристиці, в цій статті зроблено спробу провести
історично-порівняльні паралелі щодо достатньо відомих прикладів
суспільно-політичних комунікаційних процесів існування інститутів
прямої демократії в Стародавніх Афінах, Римі та Київській Русі.
Розуміючи дискусійність і багатоплановість зазначеної проблеми, автор
статті свідомо розглядає суто інституційні принципи існування державних
органів прямої демократії, які виконували функцію комунікації «влада –
населення». З погляду стратегічних завдань держави, інститути народовладдя формували можливості вибудувати такі умови комунікації влади
з населенням, які відповідали тогочасним уявленням про прогресивність
розвитку. У конструкті стратегічних комунікацій наявність органів влади,
де громадяни мали право на консультативний чи навіть вирішальний
голос означало створення відповідної комунікативної технології, спрямованої на супроводження взаємодії «влада – населення» за певними
державницькими принципами. Загалом комунікація влади і суспільства
не є винаходом сучасності. Перші приклади комунікативної взаємодії
представників держави і населення відомі ще з часів Стародавнього світу.
Завдання такої взаємодії та її ефективність залежали від типу політичного
устрою конкретної держави, що характерно як для давнини, так і для сьогодення. Наприклад, серед античних полісів більш ефективною була комунікація в містах-державах з ознаками демократичного устрою. Так, в Афінах
актами прямої комунікації влади і суспільства вважають народні збори.
На важливість такої співпраці звертає увагу доктор наук із соціальних комунікації Т. Гранчак. Вона наголошує, що оскільки в демократичному полісі
акцент робився на активному, включеному в процес самоврядування громадянинові, керівники були одночасно й керованими. Загалом для афінського
суспільства участь у державному управлінні виглядала скоріше як обов’язок, ніж як право. За словами видатного державного діяча, якого вважають
одним із засновників афінської демократії Перікла (495–429 рр. до н. е.),
процес управління в цьому полісі спирався на принцип «належного
обговорення»: «Ми не думаємо, що відкрите обговорення може зашкодити перебігу державних справ. Навпаки, ми вважаємо за неправильне
ухвалювати потрібне рішення без попередньої підготовки за допомогою
виступів з висловлюваннями «за» і «проти»» [4, с. 107].
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Окрім народних зборів, ще одним яскравим прикладом інституту
прямої демократії в Афінах можна вважати особливий суд присяжних –
дикастерію (частіше зустрічається під назвою геліея за місцем проведення засідань – площа Геліея на Агорі). Геліею називали судом
присяжних за формою проведення засідання, коли його ініціатор
виступав обвинувачем старих законів, а збори мали їх захищати.
З погляду системи державного управління дикастерію не варто вважати
класичним органом судової гілки влади, оскільки він мав компетенції
і законодавчого, і виконавчого, і судового напрямів. Зокрема, геліея
приймала остаточне рішення щодо законопроектів і затверджувала
міжнародні договори (функції парламенту), надавала афінське громадянство фізичним особам і спо стерігала за законністю заміщення
державних посад (функції виконавчих органів влади), вино сила судові
рішення з політичних та релігійних справ, проводила апеляційний
перегляд судових справ (функції судочинства).
До дикастерії на роль геліастів могли обиратися усі громадяни, які
досягли 30 років. Особливо важливим є те, що представники найбіднішого класу афінського населення – фети – мали право брати участь лише
в цьому державному органі Афін. Засідання суду відбувалися практично
щодня, крім свят і днів народних зборів, тож для гарантування матеріальної спроможності для участі в роботі органу влади бідним громадянам
Перікл встановив спеціальну платню. До складу геліеї входило 6 тис.
осіб, з яких через жеребкування на кожне засідання обиралося 600 геліастів. Судді заздалегідь не знали про участь у конкретній справі, чим забезпечувалася неможливість тиску на них [8, с. 146].
Рівень народовладдя в Афінах був далекий від того, що є демократією в сучасному розумінні, оскільки більшість населення полісу була
позбавлена громадянських прав (метеки, жінки і раби), утім комунікація
із владою, навіть обмежених у правах верств афінян, була можливою
через посередництво повноправних громадян (для метека – його покровителя простата, для жінки – її чоловіка, для раба – його власника). Саме
тому античні Афіни і вважаються прикладом демократичної республіки
рабовласницького державного ладу. До того ж функціонування інститутів прямої демократії в античних полісах обмежувалося географічними
межами міста-держави, загальна чисельність населення якого в середньому становила близько 25 тис. осіб. Враховуючи те, що громадянські
права, як було зазначено вище, мала суттєва меншість жителів полісу,
їхня присутність на Агорі для участі в демократичних інституціях була
обов’язковою. Тож організація таких зборів і процесу голосування
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через підняття рук або покладанням спеціальних камінців була доволі
ефективною.
Особливості державного розвитку стародавніх Афін і постійна конкуренція між окремими політичними угрупуваннями спонукали представників політичної еліти спиратися на підтримку демосу задля посилення
власних позицій, тож комунікація з громадянами, опора на їхню підтримку
виступала чи не єдиним способом легітимізації влади.
Дещо інакше виглядала комунікація влади і суспільства в Стародавньому Римі за часів республіки (508–27 рр. до н. е.). Застосовування
інститутів прямої демократії афінського типу через значну географічну
віддаленість територій республіки від її центру та постійно зростаючу
чисельність населення, враховуючи активні військові завоювання Риму,
ставало спочатку неефективним, а з часом і практично неможливим.
Формально вищим органом влади в Римській республіці вважалися
народні збори – коміції, що мали і законодавчу (обговорення законопроектів й прийняття законів), і виконавчу (вибори вищих посадових осіб
держави та контроль за їхньою діяльністю), і судову (розгляд окремих
категорій судових справ, обрання суддів) компетенції. Натомість римляни
збиралися на коміції за різними принципами, що протягом певного часу
уможливлювало існування інститутів прямого народовладдя. Існувало три
типи коміцій: куріатні – найстаріші збори за формою проведення (відали
релігійними і громадянськими справами); центуріатні – найважливіші
за рівнем компетенції (розглядали питання війни і миру, обирали вищих
магістратів, виконували судові функції); трибутні – спочатку скликалися
за територіальними округами (трибами), а за часів пізньої республіки
почали відігравати важливішу роль, коли до їхньої компетенції ввійшло
прийняття законів, проведення виборів і окремих видів судових процесів
[8, с. 180, 185].
Відтак народні збори як інститут прямої демократії в Римській
республіці еволюціонували від простих загальних зібрань усіх громадян
Риму за часів влади рексу (царя) до прямих зборів членів окремої
родинної спільноти чи територіальної одиниці або конкретної верстви
населення згідно із розподілом за рівнем матеріального становища.
Коміції виступали водночас органом прямої влади римського народу
і відображали ставлення до дій влади частини населення, яка була
присутня на зборах. Тож і перше, і друге функціонально можна вважати
проявом комунікації влади і суспільства. Як і в Афінах, вищі державні
посадовці республіканського Риму – магістрати (консули, претори,
цензори, народні трибуни) – свої законодавчі чи політичні ініціативи
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обов’язково обговорювали з населенням. Пропозиції реформування
державного чи політичного устрою Риму розглядалися народними
зборами, після чого вони виносилися на голосування, отже комунікація
з громадянами виступала обов’язковим елементом політичного життя
Римської республіки.
Саме римляни створили інший інститут прямої демократії, який
увійшов до історії та активно продовжує використовуватися до сьогодні –
плебісцит. Як зазначають автори ґрунтовної роботи «Референдуми
в Європейському Союзі», яка підготовлена Лабораторією законодавчих
ініціатив за підтримки Координатора проектів ОБСЄ в Україні, плебісцит
як політичний інститут виник у V ст. до н. е. в Римській республіці
в період боротьби між патриціями та плебеями. Закон консулів Л. Валерія
та М. Горація 449 р. до н. е. запроваджував недоторканність плебейських
трибунів та обов’язковість плебісцитів як актів, ухвалених зборами
плебсу для виконання громадянами Риму, щоправда – за умови їх попереднього затвердження Сенатом. Пізніше, у 287 р. до н. е. був схвалений
закон К. Гортензія, згідно з яким плебісцити набули юридичної сили вже
без погодження із Сенатом [9, с. 15].
Плебісцит як інститут народовладдя став прообразом майбутніх
референдумів, що на сьогодні є одним із найважливіших інструментів
комунікації влади і суспільства та прямої участі громадян у державному
управлінні. Політична енциклопедія, підготовлена науковцями Інституту
політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса, визначає,
що плебісцит – це всенародне опитування населення шляхом голосування
або різновид референдуму з метою виявлення думки з якогось загального
і значного питання. На відміну від референдуму наслідки такого опитування не мають обов’язкової юридичної сили, але повинні враховуватися
в процесі прийняття рішень відповідними органами державної влади [10,
с. 559]. Тобто плебісцит виступає інструментом саме комунікації влади
і суспільства для вивчення думки громадськості щодо конкретної проблеми.
Певним чином аналогом плебісциту як інституту комунікації влади
та суспільства, і народних зборів як інструменту прямої демократії
в історичній ретроспективі можна вважати інститут народного віче
в Київській Русі. Серед науковців не існує єдиної точки зору в оцінці рівня
повноважень київського віче. Натомість майже всі учені визнають, що цей
орган мав вплив на формування державної політики. На комунікативні
риси співпраці київського князя і віче наголошували ще класики історичної
науки. Видатний український історик, громадський і політичний діяч
М. Грушевський зазначав: «Населення збиралося на віче на запрошення
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князя, щоб висловити йому свій погляд на політичні справи. Частіше
за все це мало місце, коли князь бажав знати, чи може він розраховувати
на моральне й матеріальне сприяння землі у своїх планах» [11, с. 99].
Як вважав білоруський етнограф, засновник національної історіографії, доктор історичних наук, професор М. Довнар-Запольський, для віча
не потрібно було певного числа його учасників. Збори і рішення вважалися легітимними, аби кількість була достатньою, щоб рішення могло бути
прийнятим для всієї землі або підтримано за необхідності силою [12, с. 16].
Серед сучасних учених також відсутня єдина думка щодо природи
і функціональності народного віче через неоднозначність трактування
системи представництва, причин скликання чи кола обговорюваних
питань. Тим часом ряд науковців вважають, що інститут народного віче
в Київській Русі виступав дієвим інструментом прямої комунікації влади
і суспільства, а також певним аналогом референдуму. Зокрема, українська
вчена М. Бондар посилається на російську дослідницю В. Комарову, яка
наголошує, що віче, яке було поширеним у великих містах та прилеглих
до них землях, має спільні з інститутом референдумів такі риси: розв’язання
питань голосуванням, прийняття рішень більшістю, імперативність рішень
[13, с. 46]. Автор звертає увагу на те, що віче збиралося не періодично,
а за необхідності та накопичення невирішених питань, а також за ініціативою вищих посадових осіб міста чи народу. Отже, обидві дослідниці
виділяють особливості діяльності віча саме як організації комунікації
влади і суспільства для забезпечення легітимності власних рішень.
Доцент Національної юридичної академії України В. Єрмолаєв [14,
с. 47] зауважує, що віче як орган народовладдя змушував князів звертати
увагу на волю населення. На його думку, князі вимушені були зважати
на рішення віче і зважали не тільки в силу правового звичаю чи укоріненої практики політичного життя, а й для набуття повної законності
своєї влади та миру в державі. Науковець наводить підрахунки видатного
українського історика М. Грушевського про зміни князів на київському
столі на основі рішень віча: за часи від Я. Мудрого до монгольського
походу – близько 50, з них від 1068 по 1200 р. – близько 40. Причому
за ініціативою громади – 3–5 разів, 10–11 рішень віче підтвердило або
підтримало князів і лише чотири рази віче затвердило нові умови з кандидатами на київський стіл. В. Єрмолаєв висловлює думку, що не рішення
князів про передачу влади, а рішення віча мало вирішальний голос.
Натомість більшість вчених вважають, що повноваження народного віча
багато в чому залежали від волі самого князя, а відтак і на остаточність
прийнятих рішень впливала особа керівника держави.
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До повноважень віче давньоруської держави відносять і укладання
договору («ряду») з князем, що також можна розглядати не просто як акт
комунікації, а і як акт прямої взаємодії влади і суспільства. Як зазначав
ще історик ХІХ ст. В. Сергеєвич, призив князя був не чим іншим,
як законодавчим актом, умовою реалізації якого й була угода з князем.
Це право віче, наголошував вчений, визнавали і князі, і боярська дума.
За свідченнями Іпатіївського літопису в 1146 р., князь Ігор прийняв усі
умови київського віча і формула присяги князя Ігоря – «на всей их воли» –
виступає, за словами історика, безсумнівним свідченням великих повноважень київського віча, їх вищість над князівськими [Цит. за: 14, с. 49].
Загалом, визначаючи компетенцію віча, видатний український історик,
етнограф і громадський діяч М. Костомаров писав: «Віче встановлювало
рішення по управлінню, договори з князями та із землями інших країн,
оголошувало війни, укладало мир, закликало князів, обирало владик;
виносило розпорядження про збір війська і охорону країни, вступало
у власність або «в кормленье» землі, визначало торгові права й якість
монети, іноді зводило «миром» церкви і монастирі; встановлювало
правила і закони – отже, було законодавчою владою, а разом з тим було
і судовою, особливо в справах, які стосувалися суспільних прав» [15,
с. 254]. І хоча це, власне, історик зазначав щодо новгородського віче,
натомість у той історичний період практично такими ж принципами
державного управління та комунікативними технологіями взаємодії
влади й населення характеризувалося і київське віче.
Як наголошував М. Грушевський, віче виступало не просто організатором політичного життя країни, воно скоріше виконувало функцію
«виправлення помилок» у державному управлінні, зважаючи на точку зору
населення: «зробивши в наявних відносинах поправку, яка видавалася
йому необхідною, віче повертало поточне врядування його звичайним
господарям; воно було корективом князівсько-дружинного управління,
але не управляло само» [11, c. 99].
Отже, як орган прямої демократії, віче виконувало свої функції періодично, час від часу, натомість як інструмент комунікативної взаємодії
дозволяв верховній владі мати можливості заявляти про те, що вона
спирається на пряму участь народу в управлінні державою.
Варто також провести певні аналогії з представництвом на античних
народних зборах і давньоруському віче. Зібрання могло бути скликане
як номінальним головою держави (архонтом, царем чи князем), так
і приватною особою. Існували певні обмеження для вирішального права
голосу, який мали повноправні громадяни і голови родин.
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Класик історичної науки М. Довнар-Запольський зазначав, що віче було
всенародними зборами, в яких брали участь практично всі верстви вільного
населення. До зібрання долучалися представники не тільки міста, а й усієї
землі, яка входила до державного утворення. Важливою умовою участі
вільного громадянина в діяльності віча була також відсутність батьківської
опіки, оскільки це, за словами М. Довнар-Запольського, обмежувало
політичну правоздатність особи. Окремо він наголошує на відсутності
приватної залежності, наприклад у закупі, хоча це і так означало невільний
стан особи. Віче приймало рішення більшістю голосів учасників. Воно було
обов’язковим не тільки для міста, а й для всієї землі, навіть за відсутності
представників околиць чи інших містечок, що було доволі проблематичним
через недостатній рівень комунікації міста і приміських земель. Одностайність рішення була доволі умовною, оскільки визначалася підтримка або
не підтримка обговорюваного зборами питання такою кількістю голосів
учасників, які могли наполягти на його виконанні [12, с. 17].
Такий принцип затвердження легітимності рішення скоріше відповідає
методології визначення прихильного чи ні ставлення населення до важливого для влади питання, що відповідає сутності плебісциту як інструменту відповідного рівня комунікації. Саме комунікативним технологіям
відповідає і процес обговорення питань, коли до князя чи намісника
зверталися «кращі» люди, що мали права висловлювати власну думку
і ставлення народу. Натомість формально право голосу мав будь-який
учасник віче, що також виявляє пряму аналогію з учасниками народних
зборів у стародавніх Афінах і Римі. Крім того, в Київській Русі комунікація з населенням у формі народного віче певним чином легітимізувала
не тільки рішення влади, але й саму владу, зважаючи на політичну конкуренцію та доволі складні принципи успадкування київського княжого
столу. Тож використання народного віче як інституту прямої демократії
давало змогу запрошеним громадою князям або окремим представникам великої родини нащадків київських князів впевненіше почуватися
при владі, а відтак ставало важливим стратегічним завдання технології
комунікації влади з населенням. Разом з тим, за словами української
дослідниці Л. Вілкул, досі не створено нової ґрунтовної праці з історії
віча і науковці з багатьох принципових питань так і не дійшли спільної
думки. Тож застосування сучасних підходів до аналізу функцій та компетенцій віча як органу соціально-політичної комунікації та народовладдя
в Київській Русі ще попереду [16, с. 5].
Підсумовуючи проведений аналіз, зазначимо, що можна простежити
певні змістові паралелі функцій і компетенцій народних зборів в античних
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Афінах, коміцій у Стародавньому Римі та народного віче в Київській
Русі. Однак існували й розбіжності в їхній діяльності, які не дають
змоги говорити про повну подібність цих інституцій, а лише про певну
аналогічність. Зокрема, права остаточних судових чи політичних рішень
афінської геліеї, де брали участь представники демосу, були невідомі
римським коміціям, а тим більше київському віче.
Схожість політичного устрою різних держав у різних частинах світу
та історичних періодах лише підкреслює, що для конкретних обставин
функціонування суспільства створювалися приблизно однакові умови.
Зокрема, в період переходу від первісної демократії до подальшої сходинки
суспільного розвитку частина державних утворень мала однакові
умови, що і ставало підставою для оформлення відповідних органів
і засобів комунікації влади і суспільства. Проте історичні умови мали
суттєвий вплив на розвиток кожної держави, отже комунікація владних
інституцій з громадянами також відповідала конкретним обставинам.
Розгляд сутності комунікаційних процесів, що відповідали стратегічним
завданням розвитку давньокиївської держави, як і загалом специфіки
завдань стратегічних комунікацій Київської Русі, на наш погляд, виступатимуть перспективними напрямами подальших наукових досліджень.
Зазначені дослідження актуалізуються саме в період активної розробки
вітчизняної концепції стратегічних комунікацій, у конструкті і парадигмі
яких історичні підвалини формування державницьких традицій комунікаційних технологій мають спиратися на глибокі наукові досягнення
в галузі історії української держави і права, однак становлять окремий
самостійний предмет вивчення. Аналіз ефективності реалізації завдань
стратегічних комунікаційних процесів має сприяти вивченню особливостей історичного розвитку країн, різноманітних систем державного
управління, формування і використання певних комунікативних технологій, що супроводжують досягнення завдань розвитку державності.
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Institutions of Direct Democracy in the Construction of Communication
Processes and Strategic Communications (Historical-Retrospective Parallels)
This article focuses on a principles of functioning of institutions of direct democracy
as the way of authorities and population communication in ancient states and Kievan
Rus. From the point of view of the strategic tasks of the state, the institutions of democracy created opportunities to build specific communication technologies to legitimize
power decisions through the activities of the people's assembly and the people's veche.
Proposals for reforming the state or political system of ancient Athens or the Roman
Republic were considered by the people's assembly. At the time of Kievan Rus communication with the population in the form of a people's veche in a similar way legitimized
not only the decision of the authorities, but also the power itself.
Keywords: communication, strategic communications, direct democracy, democracy, people’s assembly, veche.
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ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ HOMO SOVІETICUS
В УМОВАХ «ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ»
Окреслено специфіку історичної пам’яті людей, об’єднаних у соціальну групу
Homo Sovieticus. Висловлено тезу про те, що репрезентанти цієї соціальної групи
представляють найбільш уразливий для пропагандистських впливів сегмент
українського суспільства, що пов’язано з несприйняттям процесу переосмислення історичного минулого і образу свого народу. Зазначається, що наявний
сьогодні в Україні дискурс ми називаємо «війною пам’ятей», невід’ємною частиною «гібридної війни».
Ключові слова: гібридна війна, інформаційне протистояння, Homo Sovieticus.

Процесу розгортання неоголошеної війни між Російською Федерацією
та Україною передували десятиліття інформаційного протистояння.
Зауважимо, що з часу набуття незалежності обома країнами, різноманітні
конфлікти між ними не трактувалися як можлива «передмова» до військового конфлікту. Водночас змістове наповнення інформаційних потоків
у Російській Федерації та Україні до 2014 р., що торкалися взаємовідносин
держав, не були конфліктогенними. Чи не єдиний період відкритого
протистояння припав на період Помаранчевої революції (листопад –
грудень 2004 р.) та президентства В. Ющенка (2005–2010 рр.). Саме
тоді в оцінках подій в Україні Росія почала використовувати наратив,
який став «нормою» у 2014 р., ідеться, зокрема про поняття «украинские
националисты», «бандеровцы – союзники фашистов» і т. п. У той же час
Росія чи не вперше застосувала «газовий шантаж» як спосіб досягнення
геополітичних цілей. Проте в ту пору ніхто з вітчизняних аналітиків
не вбачав у цьому протистоянні складову якоїсь більшої геополітичної гри
чи стратегії, яку пізніше в 2014 р. будуть називати «гібридною війною».
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Тим більше, існуючий тоді конфлікт наративів, історичних пам’ятей
не розглядався як частина відкритого інформаційного протистояння двох
держав. Україна – країна пострадянського політичного і, що важливіше
культурного, простору досить довго еволюціонувала в напрямі переосмислення історичних подій, фактів власного політичного буття та їх
трактування. Ми переконані, що до сьогодні ця еволюція триває. Складність переосмислення власної історії та відновлення пам’яті про минуле
безпосередньо пов’язані з об’єктивною неможливістю одномоментного
розв’язання всіх проблем та відшукання відповідей на ті питання, які
протягом існування УРСР навіть не поставали на порядку денному
в науковому дискурсі. Водночас творення нової соціальної реальності на території СРСР включало, як один з наріжних каменів, процес
трансформації багатонаціонального суспільства в єдиний «радянський
народ». Передбачалося, що історична пам’ять цього народу сягатиме
не далі 1917 р., бо національні історії окремих республік мали підпорядкований характер щодо історії СРСР та «історії радянського народу».
Творцями й ретрансляторами цієї історії об’єктивно розглядалися люди,
народжені в СРСР. На нашу думку, саме через складність вибудовування
державної тактики та стратегії протистояння радянським історичним
наративам, через існування в Україні потужного медіа-ресурсу, який
ми можемо класифікувати як проросійський, а отже, прорадянський (бо
широко використовує стереотипи та міфологеми радянського періоду),
нашій державі поки що не вдалося досягти зміни радянських наративів
на національні українські, відновити широко представлені в дорадянському політичному дискурсі ідеї та прочитання вітчизняної історії.
Саме через те, що Україні «не вдалося», Російська Федерація «змогла»,
підживлюючи та відновлюючи в історичній пам’яті сучасних українців
«радянське світле минуле», забезпечити на українській політичній арені
власне потужне економічне та політичне лобі як в парламенті, так й уряді.
Щоправда, до 2014 р. РФ не мала можливості, а власне кажучи, і потреби,
трансформувати його у відкриту військову агресію. Саме граючи
на ностальгійних почуттях колишніх «радянських людей» у Криму та на
українському Донбасі, Російська Федерація забезпечила собі квазілегітимність існування окупаційних адміністрацій на захоплених нею
територіях.
Зауважимо, що сценарії, використані Росією в Криму та на Донбасі,
пройшли перевірку часом та «практикою» на суверенних територіях
Молдови і Грузії. У цих державах інформаційне поле «зачищалося»
за допомогою тих самих методів, використовувалась аналогічна риторика
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та застосовувались такі ж гібридні способи ведення мілітарних дій.
Актуалізація проблематики історичної пам’яті викликана початком
неоголошеної війни Росії проти України, як чергового прикладу «гібридної війни», одночасно спровокувала появу ряду фундаментальних
праць, серед яких варто виокремити колективну монографію, підготовлену фахівцями НІСД під керівництвом В. Горбуліна [4], публікації
вітчизняних вчених та експертів, оприлюднених за результатами
проведення міжнародного круглого столу, що проводився з метою
вивчення агресії Російської Федерації проти України [7], публікацій
М. Розумного, у яких досліджується, зокрема російська «політика
пам’яті» як один з інструментів гібридної агресії Російської Федерації
проти України [5, 6] . Провівши аналіз політики Росії на початку ХХ ст.,
вітчизняні дослідники В. Бірчак і С. Рябенко здійснили спробу довести,
що тодішня агресія радянської Росії проти України теж мала ознаки
«гібридності» [8]. Вивченню ціннісних орієнтацій Homo Sovieticus, які
формувалися в культурно-освітньому просторі СРСР, присвячена монографія І. Мухіної [13].
Вивчення схильності громадян, які використовують радянський історичний наратив, оцінюючи події минулого, а також їхній потяг до ретрансляції відповідних стереотипів, радянських ідеологічних штампів,
а відтак простежити уразливість цієї категорії людей, яких ми називаємо
Homo Sovieticus, до зовнішніх російських інформаційних впливів і стало
метою цієї статті. Специфіка ведення гібридних воєн не є предметом
нашого дослідження, проте слід зауважити, що ефективність інформаційних операцій супротивника безпосередньо залежить від готовності
об’єкта сприймати інформацію саме в такому контексті та в такій інтерпретації, з якою вона (інформація) подається і на яку об’єкт впливу внутрішньо налаштований, враховуючи його рівень освіченості, коло спілкування (в тому числі й у соціальних мережах), ретрансльовані об’єктом
ідеї та думки. Доволі висока ефективність подібних інформаційних та,
перш за все, дезінформаційних операцій, на наш погляд, пов’язана з тим,
що аудиторія, на яку направлений інформаційний потік, здебільшого
готова сприймати таку напівправду і, що найголовніше, переважна
частина цієї аудиторії критично не усвідомлюватиме інформацію,
не намагатиметься її перевірити чи поставити під сумнів. На особливу
увагу заслуговують народжені в СРСР люди, а також ті, кого з різних
причин ми можемо характеризувати як Homo Sovieticus.
Відомий російський соціолог Л. Гудков, досліджуючи цей соціальний
феномен, вважав одним з найголовніших своїх завдань з’ясувати: «як
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відбувається процес соціалізації «радянської людини», яким чином
в умовах розкладу окремих інституційних структур відбувається відтворення цього типу людини» [1, с. 8]. Російський філософ О. Зинов’єв,
який власне запровадив поняття Homo Sovieticus та популяризував його
через свою книгу [3], характеризуючи Homo Sovieticus, зокрема, вказував: «Переконання – сутнісна характеристика західної, а не радянської
людини. В останньої замість переконань є стереотип поведінки, який
не передбачає жодних переконань і тому сумісний з будь-якими переконаннями. Через змішування переконань та стереотипу поведінки
без переконань відбувається багато непорозумінь, особливо в оцінці
поведінки радянських людей людьми Заходу» [3].
Саме тому сучасна російська міфотворчість про «Велику Вітчизняну
війну», яку виносять за дужки і не включають у контекст Другої світової
війни, сприймається прихильно частиною аудиторії, яку ми називаємо
Homo Sovieticus. Тут важливо зазначити, що ця прихильність повністю
базується на стереотипах та штампах, що були засвоєні в радянських
школах, вишах тощо. «Загалом ідеологічний диктат в освітньо-культурній сфері вплинув на деформацію свідомості радянської людини,
що ґрунтувалася на суспільних догмах, «соціальних міфах», боротьбі
з будь-якими абстрактними міркуваннями, що не відповідали генеральній
лінії культурної політики держави», – переконана І. Мухіна [13, с.175].
Аналізуючи підходи та погляди відомого російського філософа М. Бєрдяєва, І Мухіна робить висновок, що «фактично філософ відобразив характерні риси тоталітарного суспільства та особистості, якій притаманне
тоталітарне мислення, що ґрунтується на принциповому несприйнятті
інших ідей, інших думок та позицій на суспільний розвиток і роль
людини в навколишньому світі» [13 с. 180]. Досліджуючи трансформацію цих підходів у сучасній Росії, науковці НІСД, зокрема, вказували на таке: «Іншою ідеологічною опорою російської влади є апеляція
до історичного досвіду перемоги у “Великій Вітчизнянійˮ і до космічних
та ракетно-ядерних досягнень часів СРСР – держави, яка мала значний
геополітичний вплив у світі. Світовий порядок, побудований на традиціях біполярного протистояння, цілком влаштовував би російську владу»
[4, с. 71]. Саме стереотипізація свідомості не дозволяє людині поглянути,
так би мовити, «за лаштунки події», якій вона вже давно присвоїла певну
назву, надала певного забарвлення, оцінила. Через це радянська історія
та пам’ять про події того історичного періоду сприймається та трактується Homo Sovieticus однозначно й безапеляційно позитивно. «Радянське
інформаційне поле усувало, по суті, суспільну точку зору, підміняючи
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її офіційними політичними оцінками та підкоряючи її політичній доцільності. У свідомості людей постійно створюється образ ворога, підтримується бойовий настрій, не допускається послаблення та втрата політичної
пильності. Формування «нової людини», а разом з нею і радянського
менталітету були спрямовані на виховання відданості ідеології та владі,
аскетичності, готовності йти на будь-які жертви заради «спільної
справи»», [13, с. 198] – наведену нами цитату з роботи І. Мухіної можна
вдало трансформувати через просту заміну слова «радянське» на слово
«російське», при цьому зміст викладеного повністю відповідатиме
сучасному стану російського суспільства. Цим і користується нинішня
російська пропаганда, коли надає радянському минулому героїчного
шарму і трактує СРСР як «велику державу», хоча при цьому вся її велич
полягала, перш за все, в географічних межах «необъятных просторов»
та наявності ядерної зброї, якою СРСР шантажував країни Заходу на чолі
зі США.
Сьогоднішня Homo Sovieticus не готова сприймати іншу, інакшу точку
зору. Вона її не усвідомлює ще й тому, що в її особистій історичній
пам’яті не залишилося й сліду про Голодомор, сталінські репресії,
ГУЛАГ. Ні її, ні її предків здебільшого не торкнулися перелічені вище
події. А якщо й торкнулися, то Homo Sovieticus або про них не знає, або
воліє не знати, щоб не виходити із «зони інформаційного комфорту».
Щодо отримання об’єктивної інформації про той сегмент Другої світової
війни, який в СРСР трактувався як «Велика Вітчизняна», то, обговорюючи цю проблему, відомий вітчизняний історик Я. Грицак, зокрема
зауважував: «9 травня святкується як перемога історичної справедливості, що неминуче провокує на агресію. Коли Росія оголошує, що вона
має право на історичну справедливість, то всі інші не є справедливими і їх
можна атакувати чи приєднувати. 9 травня несе міф красивої війни» [2].
Водночас І. Склокіна так пояснює необхідність проведення в СРСР
урочистих заходів: «...святкування, пов’язані із вшануванням пам’яті
про “Велику Вітчизняну війнуˮ, з одного боку, були відображенням
прагнення влади знайти додаткові ідеологічні інструменти самолегітимації, а з другого – виступали для задоволення зростаючих потреб
“радянських людейˮ у святах та розвагах. Крім того, поступ атеїстичної
пропаганди виливався в створення своєрідного радянського варіанта
модерної секулярної релігійності – культу “священної (Великої Вітчизняної) війниˮ з її героями та мучениками» [10]. При цьому, як пам’ятаємо,
подібна героїзація стосувалася не лише учасників найкровопролитнішої
війни ХХ ст., серед «героїв» продукованих пропагандою для потреб Homo
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Sovieticus були й такі, як відомий всім радянський піонер П. Морозов.
Ідеологічна складова життя Homo Sovieticus розглядалася державою
як одна з найважливіших сфер її життєдіяльності. Варто згадати щоденні
«політінформації» у школах, ідеологічно «правильну» тематику переказів
та творів на уроках літератури, «виховні години», частота проведення яких
залежала від кількості пам’ятних дат у радянському святковому календарі та виникнення «надзвичайних подій» у масштабах класу чи школи.
Визнаючи важливість формування відповідного культурного та освітнього середовища, радянська влада поширювала цю політику на всі
соціалістичні республіки. Звертаючи на це особливу увагу, вітчизняна
дослідниця І Мухіна зауважувала: «В ідеологічній боротьбі велика роль
відводилась бібліотекам як важливому елементу освітньо-культурного
простору. Вони розглядалися як центри просвітницьких заходів та слугували засобом пропаганди. Бібліотеки в сільській місцевості взагалі
повинні стати носіями культури в масах» [13, с. 167].
У процесі реалізації інформаційної війни Росії проти України, власне,
як складової «гібридної війни», варто визнати, що зміст інформаційного
контенту, який спрямовує держава-агресор через різноманітні ресурси,
корелюється залежно від реакції аудиторії на попередні матеріали провокаційного змісту, інформаційні «вкиди» і т. п. Нині, на нашу думку, найголовнішим завданням такої інформаційної агресії Росія бачить не стільки
збільшення кількості прихильників пропагованих нею думок, скільки
«цементування» наявного людського ресурсу навколо ідей, які проявляються в поширенні концепції так званого «русского мира» та різноманітних кліше. Серед першопричин політики повернення в минуле українська дослідниця Т. Журженко називає такі: «Не дивно, що за Путінового
президентства деполітизація та “нормалізаціяˮ комуністичного минулого
стала офіційною політикою. Ба більше, радянську історію було
переписано так, щоби підкреслити зв’язок із імперським минулим» [11].
Науковець переконана, що міф про Велику Вітчизняну війну не лише
структурує російську ідентичність, а й має геополітичне значення. Насамперед, він стосується пострадянського простору. Вимагаючи від пострадянських політичних еліт лояльності, московська політика залишається
в полоні старих історичних стереотипів. Росія дедалі енергійніше націоналізує Велику Вітчизняну війну як подію російської історії, відтак старі
сталінські кліше на зразок «націоналістів-колаборантів» сьогодні проектуються на сучасних «зрадників» – колишні радянські республіки, чиї
еліти зробили свій євроатлантичний вибір і відвернулися від Росії [11].
Зважаючи на той факт, що стаття Т. Журженко була написана влітку
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2009 р., а вихоплені тоді нею російсько-радянські наративи продовжують
застосовуватись російською владою і в 2019 р., дозволимо собі висловити припущення, що вони показали свою, якщо не надзвичайну дієвість,
то принаймні затребуваність серед тієї категорії людей, яка об’єднана
в групу Homo Sovieticus. Переконані, що саме на них, як основний об’єкт
впливу, і розрахована подібна російська агресивна інформаційна політика.
Через те ми солідаризуємося з позицією Ю. Половинчак, яка вважає:
«Важливою складовою світоглядного дискурсу є дискурс минулого:
пам’ять і контрпам’ять, “придушенаˮ та “витісненаˮ пам’ять; політизація історії та пов’язані з нею так звані “битви за минулеˮ чи “історичні
війниˮ; комеморативні практики як акти передачі світоглядно значимої
інформації про минуле» [9, с. 95].
У цьому контексті варто наголосити на необхідності пошуку нових
змістових підвалин для консолідації, оскільки наше суспільство, тривалий
час перебуваючи під хаотичним впливом на систему суспільних, ідеологічних та політичних установок, до сьогодні не має чітко сформованих
і направлених нових смислів, а отже, зміна цих установок відбувається
найчастіше за рахунок послаблення або посилення старих. Обидва
ці процеси відбуваються в тих чи інших різнорідних групах, пов’язаних
одна з одною, проте таких, що можуть перебувати в стані конфлікту, які
в сукупності становлять українське суспільство [14].
Що стосується можливостей та потреби розширення аудиторії,
яка прихильно ставиться до ретрансльованих росіянами месенджів,
то з часу відкритої військової агресії Російської Федерації проти України,
риторика російських ЗМІ та проросійських медіа-ресурсів в Україні дещо
змінилася. Якщо на початку військових дій на Сході України позиція
Росії щодо участі власних військовослужбовців вичерпувалася єдиною
фразою «их там нет», то оприлюднення десятків різноманітних доказів,
а головне – захоплення українськими військами полонених російських
солдатів, змусили агресора змінити позицію, називаючи своїх учасників
неоголошеної війни «добровольцями».
У цьому контексті варто згадати, що радянських офіцерів та інструкторів, учасників громадянської війни в Іспанії (липень 1936 р.– квітень
1939 р.), СРСР свого часу теж називав «добровольцями». Це переконливо
свідчить, що і століття потому ані формулювання, ані змістове наповнення інформаційного ресурсу, ані риторика радянських пропагандистів
не змінилися, а активно застосовуються їхніми наступниками в нинішній
Росії. Використання пропагандою РФ людей типу Homo Sovieticus для
ретрансляції трансформованих в ідею «русского мира» радянських
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імперських сенсів продовжується. Тривалість цього процесу спрогнозувати складно, оскільки існує відсоток людей вже «не народжених
в СРСР», але які старанно підтримують тодішню радянську, а нині –
сучасну російську риторику.
Підсумовуючи, наголосимо на декількох, на нашу думку, важливих
ознаках того, як Homo Sovieticus сприймає «битви за минуле» та ретранслює нав’язувані й відтворювані сучасною російською пропагандою
мислиннєві стереотипи. Відомий український історик С. Кульчицький
у статті для видання «Тиждень. ua», характеризуючи радянське
суспільство, зокрема наголошує на тому, що «радянська людина була
ізольована від зовнішнього світу залізною завісою і не знала того,
що відбувалося поряд з нею, якщо цензуровані ЗМІ вважали таку інформацію некорисною» [12]. Ми не даремно навели тут цю цитату, бо вважаємо, що Homo Sovieticus за часів існування СРСР та країн так званого
соцтабору була не лише позбавлена можливості отримувати різнобічну
інформацію, вона також з огляду на зовнішні обставини (ідеться про
тоталітарну політичну систему) не відчувала потреби одержувати будь-яку
іншу інформацію, крім пропонованої. Навіть тоді, коли за незалежних
від неї обставин вона (Homo Sovieticus) мала нагоду почути про щось
вперше, то зазвичай сприймала це як підступну провокацію і намагалася
на неї не реагувати. Крім того, у Homo Sovieticus за роки існування СРСР
до рівня рефлексу було відпрацьовано беззастережну віру до державних
ЗМІ, оскільки альтернативи не існувало. Саме з цієї причини сьогоднішня Homo Sovieticus, будучи громадянином незалежної України, Грузії
чи Молдови, за інерцією вірить у надану їй різноликими ЗМІ інформацію,
але оскільки психологічно «віра» переважає, то не виникає необхідності
піддавати сумніву отриманий інформаційний сигнал. Власне і через це,
у тому числі, розв’язана Російською Федерацією інформаційна війна
проти України, а раніше проти Молдови та Грузії, стала важливим для
агресора та потенційно небезпечним для країн, які зазнали нападу,
елементом «гібридної війни». Вагомим є також і той факт, що Homo
Sovieticus воліє пам’ятати історію через призму тих понять, категорій
та дефініцій, які вона засвоїла за роки навчання в школі чи вузі, а все інше,
що не вкладається у вибудувану нею систему світоглядних координат,
вона відкидає без обговорень. Саме тому сьогоднішній дискурс в Україні
ми й називаємо «війною пам’ятей», невід’ємною частиною «гібридної
війни». У процесі подолання цього явища важливо проводити незалежну
інформаційну політику, у якій вагоме слово залишається за науковими
установами, що користуються стабільним рівнем довіри та пропонують
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вироблення системи об’єктивно-істинного знання про соціальну дійсність
і посилають позитивний імпульс всім формам суспільної свідомості.
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Historical Memory Homo Sovieticus in «Hybrid Ware»
The historical memory of the people united in the social group Homo Sovieticus is
outlined. It was argued that representatives of this social group represent the segment of
Ukrainian society most vulnerable to propaganda influences, which is connected with
the rejection of the process of rethinking the historical past and the image of its people.
Discourse that exists in Ukraine today is what we call the «memory war», an integral
part of the «hybrid war». Important issue in the process of overcoming this phenomenon is the pursuit of an independent information policy, so scientific institutions that
have a stable level of confidence and offer the development of a system of objectively
true knowledge of social reality and give a positive impetus to all forms of public consciousness, remain means of great importance.
Keywords: hybrid war, information confrontation, Homo Sovieticus.
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ПРАКТИЧНІ АСПЕКТИ ВИКОРИСТАННЯ СОЦІАЛЬНИХ
МЕРЕЖ ЯК ІНСТРУМЕНТА ПРЕЗИДЕНТСЬКИХ
ВИБОРЧИХ КАМПАНІЙ: ЗАРУБІЖНИЙ
ТА ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД
Стаття присвячена дослідженню практичних аспектів використання соціальних мереж як дієвого інструменту у веденні президентських виборчих кампаній.
Акцентується увага на світовому та вітчизняному досвіді використання соціальних мереж як інструменту політичного впливу. На основі аналізу вітчизняного
та міжнародного досвіду використання соціальних мереж прослідковано еволюцію цього процесу. Визначено сучасний вплив соціальних мереж на передвиборну агітацію для досягнення конкретних цілей.
Ключові слова: Інтернет, соціальні мережі, політика, Президент України, політична реклама, передвиборна кампанія.

Актуальність теми зумовлена стрімким розвитком використання новітніх технологій у сфері виборчого процесу. Політичні зміни у світі та Україні, зокрема, дедалі частіше відбуваються під впливом
та з використанням мережі Інтернет. Стрімкий розвиток інформаційного
середовища сприяв використанню соціальних мереж як дієвого інструменту в боротьбі за владу, зокрема ними стали широко послуговуватися
у виборчій боротьбі. Тому сьогодні основним інструментом передвиборної агітації кандидатів є соціальні мережі. На сучасному етапі майже
кожен український політик чи політична партія мають власну сторінку
в соціальних мережах, інформаційний портал чи електронний засіб
масової інформації. Тому метою статті є дослідження практичних аспектів
використання соціальних мереж як дієвого інструменту у веденні президентських виборчих кампаніях.
Вплив інтернет-комунікацій на виборчий процес не є чимось новим для
сучасних наукових досліджень. Фахівці та експерти зі сфери соціальних
комунікацій все активніше звертаються до вивчення соціальних мереж,
які вже стали об’єктом дослідження багатьох вчених, це, зокрема:
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В. Горовий [12], Т. Гранчак [12], Л. Чуприна [15], С. Михальчук [7],
А. Тлуста [13], Л. Кочубей [4], О. Курбан [5], В. Недбай, Г. Градосельська, С. Сазанов, О. Почепцов [9], А. Крикунов, Ю. Решітько [10],
Д. Уоттс, Х. Рейнгольд, І. Дебенко, А. Потіха, О. Карчевська, Г. Агафонова, Д. Голубов, Г. Шаханов [16], Д. Гілмор та Ф. Говард [18] та інші.
На думку Г. Шаханова, соціальні мережі – це сукупність технологій,
заснованих на мережевому принципі, що дають змогу користувачам
відкрито здійснювати соціальну комунікацію та обмінюватися контентом [16].
Нині одним з найголовніших джерел інформації є засоби масової
комунікації. Проте варто розглядати медіа не лише як пресу, радіо
та телебачення, а як дещо ширше поняття. У дослідженні компаній We Are
Social та Hootsuite повідомляється, що ще в 2018 р. кількість активних
інтернет-користувачів сягнула позначки в 4 млрд, а кількість користувачів
соціальних мереж перевищує 3 млрд [14]. Останні кілька років в Україні
активно розвиваються нові медіа. Майже кожен другий українець послуговується Інтернетом і, відповідно, – соціальними мережами. Саме вони
все активніше використовуються й у політичній комунікації як громадянами, так і політичними інститутами. Можна з упевненістю стверджувати, що сьогодні саме ці нові майданчики обумовлюють розширення
політичного дискурсу в інтернет-просторі.
Хоча мережеві комунікаційні засоби є ще молодими медіа, але,
як зазначають дослідники, швидкість, з якою Інтернет останнім часом
завойовує масову аудиторію, в історії засобів комунікації та інформації
безпрецедентна. І саме тому мережевий устрій комунікації та діяльності
в суспільстві є таким поширеним, адже він є найкращим для поширення
інформації. Соціальні мережі − це сервіси обміну новинами, де кожен
користувач − і автор, і читач, що утворює своєрідний медіа простір.
Сьогодні дослідники уважно спостерігають за розвитком онлайнових
засобів комунікації й небезпідставно високо оцінюють їхнє значення
та роль. Соціальні мережі зі звичайних засобів швидкої електронної
комунікації перетворилися на канали PR-технологій, маркетингових
стратегій, політичної та соціальної пропаганди, а також на індикатори
громадської думки. Контент користувачів у соціальних мережах стає
джерелом інформації не тільки для аудиторії, але й для самих традиційних
ЗМІ. А. Крикун, прес-секретар UMDI, у своєму блозі на «Кореспонденті» зазначає: «Оскільки життя «переноситься в Інтернет», то і багато
подій транслюються одразу сюди. Тому пошук інформації в Інтернеті,
у соціальних медіа є важливим інструментом для збирання інформації.
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Багато журналістів мають сторінку у Facebook з максимально можливою
кількістю контактів і, за їхніми словами, це допомагає дізнаватися їм про
події у різних куточках України та світу» [2].
Експерти (ще у 2016 р.) ЗМІ проаналізували 203 матеріали про
конфліктно чутливі групи населення у шести загальнонаціональних
інтернет-ЗМІ на предмет того, які джерела інформації використовують
журналісти. І з’ясувалося, що вже на той час у 25 % випадків джерелом
інформації були акаунти в соціальних мережах, переважно у Facebook
та Twitter [2].
Через це сучасні політтехнологи вдало використовують широкі
можливості соціальних мереж у рамках власних кампаній, впливаючи
та моделюючи поведінку соціально активного населення, у такий спосіб
досягаючи неперевершених результатів на політичній арені. Тому
соціальні мережі вже давно є джерелом інформації.
Таким чином, мережеві комунікаційні засоби можна розглядати
як політично чи ідеологічно маркований інструмент творення соціальної
дійсності. Трансформація реальності відбувається за допомогою
численних інформаційних контекстів та інтерпретацій, адже доволі часто
громадськість звертає увагу не на безпосередньо факт чи подію, а на те,
що подають [6]. Отже, соціальні мережі здатні впливати як на індивідуальну свідомість, так і на масову, нав’язуючи при цьому свою інформацію, тому багато дослідників соціальних комунікацій звертають увагу
на маніпулятивний аспект їхнього функціонування, а також на процес
побудови віртуальної реальності.
Поширення інформації у соціальних мережах відбувається за рахунок
існування саме користувачів, які й забезпечують безперервний обмін цієї ж
інформації. Основною перевагою соціальних мереж є швидкість передачі
повідомлення, відсутність часових та просторових бар’єрів, різноманітність контенту. Крім того, характерною рисою комунікації в соціальних
мережах є наявність багатьох авторів, адже кожен власник акаунту може
стати джерелом інформації, проте варто зазначити, що ідеться не про
персональну інформацію, а про новини, які становлять суспільний інтерес.
Завдяки поширенню і популяризації інтернет-ресурсів користувачі
перестали бути просто споживачами інформації, вони стали важливим
учасником системи дистрибуції цієї інформації. Тому ЗМІ повинні
приділяти багато уваги правильній взаємодії з читачами та спонукати
їх до поширення інформації, яку продукує ЗМІ. Інтернет для більшості
населення планети замінив друковані видання, які, відстаючи в оперативності, пропонують глибший аналіз тих чи тих подій [3, с. 66].
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Отже, так само як і телебачення, радіо, преса віртуальний простір
здатний впливати на формування свідомості людини, вони доповнюють,
видозмінюють і навіть конструюють реальність. Соціальні медіа надали
унікальну можливість масштабного поширення інформації практично
за лічені секунди, тому перетворилися з платформи міжперсонального
спілкування на потужний інструмент масового інформування та маніпулювання. Специфічним є те, що соціальні мережі штучно стимулюють
довіру, адже увесь обмін даними відбувається в дружньому форматі,
користувачі знаходять інформацію на сторінках родичів, знайомих,
публічних персон, якими цікавляться та довіряють, а тому здатні
більшою мірою потрапляти під вплив цієї інформації. Емоційні повідомлення, яскраві образи, впливові лідери думок часто є симулякрами, які
не мають відображення в об’єктивній дійсності, а є лише засобом впливу
на громадськість [6].
Таким чином, інтернет-ресурси відіграють величезну роль у суспільстві, а отже, і в політиці зокрема. Наприклад, яскравим свідченням
є те, що виборча кампанія в президентських перегонах 2019 р. в Україні
розпочалася 31 грудня і вона ж стала першою в Україні, коли політики
зрозуміли, що без соціальних мереж перемоги не отримати. Вони переконалися, що інтернет-комунікація в сучасному інформаційному світі
стала основним джерелом новин, осередком громадянського суспільства,
де формується громадська думка. І тому вплив соціальних мереж
на перебіг виборчих кампаній є вирішальним.
На цьому наголошує і експерт О. Бондаренко, керівник спецпроектів Reputation Management Agency, яка, зокрема, займається аналізом
соціальних мереж. У прямому ефірі програми «Нині вже» 28 березня
2019 р. на Громадському телебаченні експерт заявила, що ключовий
тренд виборів-2019 – це те, що політики зрештою зрозуміли, що без
мережевих комунікаційних засобів і каналів не обійтися. Раніше вони
ставилися до них як до такої забавки, іграшки. А зараз відчули, що самі
по собі соціальні мережі не забезпечать перемогу, але й без них вибори
не виграти.
Політики буквально за останнє десятиліття навчилися уміло використовувати інтернет-ресурси для того, щоб поширювати політичну інформацію, заклики, а останніми роками стали розповсюджувати ще й неправдиві
повідомлення для створення хибного враження про свого суперника.
Це свідчить про те, що «...соціальні мережі надають досить великі
можливості для аналізу та прогнозування розвитку подій. Моніторинг
і аналіз коментарів дає можливість отримувати зворотний зв’язок
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і прогнозувати реакцію людей на ті чи інші події, а також знаходити
та випробовувати нові способи впливу та моделювати ситуації» [12,
с. 257].
Найпопулярнішою соціальною мережею в Україні в березні 2019 р.
став Facebook, якою користуються 50 % респондентів. Про це свідчать
дані опитування компанії Research & Branding Group. Як зазначають
соціологи, за період з травня 2018 р. в Україні помітно зросло число таких
користувачів соціальних мереж, як Facebook (до 50 %), YouTube (30 %),
Instagram (27 %) [11].
Коротко розглянемо вплив соціальних медіа під час президентських
кампаній за кордоном. Для прикладу візьмемо президентські вибори
в США 2008 р., де вперше всі кандидати на пост президента намагалися
комунікувати з американськими виборцями через Facebook та MySpace.
Їх так і назвали «фейсбук-виборами», хоча тоді кандидати, крім Б. Обами,
не сприймали мережу Інтернет потужним інструментом впливу. Президентська кампанія та перемога Б. Обами радикально змінили уявлення про
роль інтернет-комунікації у політичному процесі.
Вважається, що Б. Обама першим з політиків зрозумів як використовувати соціальні мережі, аби не тільки знизити витрати на виборчу
кампанію (на той момент на ці сервіси взагалі не потрібно було ніяких
витрат) та залучити громадян до виборчого процесу, але і стати ближчим
до своєї аудиторії.
Офіційний передвиборний сайт Б. Обами був створений К. Х’юзом,
одним з авторів Facebook. На ньому розміщено розділ Obamaeverywhere –
«Обама всюди», – який містив посилання на профілі Б. Обами в популярних
серед американців Facebook, Flickr, Linkedіn, MySpace, Twitter, а також
на ряд інших ресурсів, які могли б дати повний образ кандидата. Приміром,
на спеціальну добірку відео на YouTube. Це дуже хороша агітація, на яку
не потрібно щоразу витрачатися, на відміну від телевізійної реклами, статей
у пресі чи аудіоматеріалів на радіо. Тільки кліп соліста гурту Black Eyed
Pees Yes We Can, у якому використані слова відомої промови Б. Обами,
переглянуло кілька мільйонів користувачів. Загалом, за даними соціологів,
щонайменше 30 % американських виборців подивилося хоча б один агітаційний ролик Б. Обами на YouTube [13, с. 196].
Отже, під час проведення виборчої кампанії 2008-го р. Б. Обамі саме
завдяки мережі Інтернет вдалося досягнути таких успіхів:
– зібрати 6,5 млн дол. пожертв;
– накопичити базу з 13 млн електронних адрес;
– зареєструвати 2 млн користувачів на сайті MyBarackObama.com;
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– створити 35 тис. волонтерських груп [19].
Відтоді інтернет-ресурси набирають популярності та все більше
стають невід’ємною частиною повсякденності людей. На початок 2010 р.
кількість активних користувачів Facebook сягала 400 млн, наприкінці
року ця цифра зросла до 608 млн користувачів по всьому світу. У Twitter
на кінець 2010 р. було 54 млн користувачів [1].
Через таке стрімке збільшенням популярності соціальних мереж
та після тріумфу Б. Обами політики почали приділяти значно більше
уваги онлайн-присутності та використовувати мережі у своїх виборчих
кампаніях.
Дослідники Вашингтонського університету Д. Гілмор та Ф. Говард
[18, с. 1] аналізували вплив соціальних мереж на вибори в Бразилії. У своїй
статті «Діджитал-медіа та вибори у Бразилії 2010» експерти зазначають,
що за останнє десятиліття цифрові та мобільні засоби масової інформації
суттєво змінили систему політичної комунікації в Бразилії. Все більше
бразильських кандидатів почали використовувати веб-сайти та програми
соціальних мереж як невід’ємну частину їхніх загальних зусиль для
проведення політичних кампаній. Скажімо, у 2010 р. у Бразилії проходили вибори президента, сенату, губернаторів та нижньої палати конгресу.
На той момент 40,6 % бразильців користувалися Інтернетом (близько
72 млн людей). Бразилія стала четвертою у світі країною за кількістю
користувачів всесвітньої павутини [1].
Починаючи приблизно з 2013 р., стратегії політиків змінюються.
Звичайної онлайн-присутності, ведення сторінок у соціальних мережах,
спілкування з виборцями в режимі онлайн, трансляції дебатів на Youtube
стало замало. І тому соціальні мережі перетворилися в знаряддя для
витонченіших маніпуляцій громадською думкою, поширення дезінформації у виборчих кампаніях країн світу, а також з’явилися спеціальні
програми – боти.
Наприклад, в Австралії на парламентських виборах 2013 р. австралійська коаліція (Ліберальна та Національна партії) застосувала фейкові
акаунти для штучного збільшення кількості підписників, лайків, репостів
на підтримку кандидата для створення ілюзії своєї популярності. Іноді
й після перемоги кандидата або політичної партії на виборах можновладці продовжували використовувати цю тактику [1].
На Філіппінах у 2016 р. так звані клавіатурні тролі, яких найняли для
поширення пропаганди на користь кандидата Р. Дутерте протягом всієї
президентської кампанії, продовжили поширювати повідомлення на його
підтримку і після перемоги [1].
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Яскравим прикладом є президентська кампанія Д. Трампа у 2016 р.
Постійна присутність кандидата в соціальних мережах – добре продумана стратегія, де його думки та рішення неймовірно доступні кожному;
він щодня публікував кілька твітів, публічно та особисто звертався
до опонентів через соціальні мережі; публікував провокаційні твіти
чи пости для привернення додаткової уваги. Д. Трамп також використовував інтерактивність для боротьби зі своїми опонентами, дискредитуючи
їх та нападаючи на них у своїх профілях. Отже, дотримуючись «західного русла», головними трендами передвиборної кампанії стали зростання ролі інтернет-ресурсів та нестандартних підходів до організації
кампанії.
На пострадянському просторі ефективність інтернет-технологій
нижча, ніж на Заході. Але вже з президентської кампанії 2010 р. українські
політики все активніше починають освоювати соціальні мережі. Найенергійнішим користувачем на той час виявився С. Тігіпко. До популяризації
себе і своєї передвиборної програми він підійшов ґрунтовно, використавши інтернет-простір як один з основних політичних інструментів.
На своїй сторінці С. Тігіпко викладав інформацію структуровано:
основні біографічні дані, фото, відеоматеріали про роботу та діяльність.
Містилися також посилання на персональний сайт, а для публічного
обговорення реформ у країні було розроблено такі веб-додатки: «Надішли
свої пропозиції», «Оподаткування офшорів», «Зворотний зв’язок» тощо.
Також завантажувалося відео, де С. Тігіпко відповідав на запитання
користувачів Facebook.
Отже, ще кілька років тому було важко уявити прямий діалог
з представниками влади через соціальну мережу, яка використовувалася здебільшого як джерело для обміну неофіційною інформацією,
як скажімо, неформальне спілкування з друзями в режимі онлайн, ігри,
відео, музика, реклама різноманітних брендів і популярних зірок. З цього
політики починали спілкування у віртуальному просторі, а далі політичні
сили стали вкладати чималі кошти в роботу із соцмережами.
Тому стає зрозумілим чому саме інтернет-ресурси в Україні, а саме
Facebook, Youtube-канал, Twitter та Instagram перетворюються в потужний
інструмент для поширення інформації та впливу на громадську думку і,
зокрема, реалізації різноманітних ідей.
Отже, у 2014 р. Facebook раптом став головною українською соціальною мережею, і всі чиновники масово кинулись заводити свої акаунти.
Тож не дивно, що в комунікаціях П. Порошенка ще з самого початку
президентських виборів 2014 р. уже активно відстежуються ходи,
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напрацьовані президентами Заходу. Сторінки в соціальних мережах – вже
не новація, а вимога часу. П. Порошенко (хоч і незрівнянно менше, ніж,
скажімо, Б. Обама) використовує Youtube-канал – для заяв із важливих
питань і просто життєвих відео, зворушливих сімейних привітань і флешмобів. Адже, як зазначає Л. Чуприна у своєму науковому дослідженні,
«...для представників влади, політиків, які активно спілкуються з громадянами в соціальних мережах, це спосіб швидко отримати певний зріз
думок з теми, що цікавить, відчути електоральні настрої, публічно висловити свою позицію з певного питання, отримувати об’єктивну інформацію з перших рук, яка не пройшла фільтр адміністративних бар’єрів»
[15].
Упродовж 2017–2018 рр. українські політики активізувалися і почали
ще завзятіше вести свої сторінки в соціальних мережах. Найчастіше
використовується для політичної пропаганди Facebook. За останні
п’ять років учетверо зросла кількість його українських користувачів.
Як бачимо, мережа стала зручним полем для маніпуляцій громадською
думкою напередодні виборів.
Кількість підписників у соціальних мережах щороку, а особливо
впродовж президентської виборчої кампанії у 2019 р., як, наприклад,
у П. Порошенка активно зростала. Він використовував сторінку для
публікації пунктів виборчої програми, звітів про зустрічі з виборцями
та візити на підприємства, привітань із державними святами та привітань
іноземних партнерів. Робив особливий акцент на темах децентралізації,
економічного зростання, розбудови української армії, безпеки, освіти,
тобто наголошував на реформах для країни.
Також складно не помітити аналогії, але дещо в іншому ракурсі в стратегії кандидата на пост Президента України В. Зеленського. За три місяця
до виборів він, комік та актор, оголосив про свою участь у виборчих
перегонах. В. Зеленському з командою вдалося дуже швидко наростити
свої рейтинги за допомогою соціальних мереж, при цьому не маючи
досвіду участі в політичному процесі.
На відміну від багатьох політиків, які делегують піарникам свої профілі,
а також на відміну від основного опонента П. Порошенка, який «стандартно» озвучував свої цілі, В. Зеленський сам генерує багато контенту.
Через соціальну мережу йому – актору, відомому роллю президента країни
у власному комедійному серіалі «Слуга народу», навіть вдалося провести
опитування, на основі якого він обіцяв сформувати передвиборну програму.
Телевізійний продюсер В. Зеленський перетворив свою передвиборну
кампанію в реаліті-шоу, що транслюється через відеоблог та імпро261
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візовані відео селфі. Він знімає ролики на смартфон і ділиться ними
в Instagram, де в нього понад 3 млн передплатників, звідки вони розміщуються на офіційних акаунтах кампанії і на сторінках фанатів. До слова,
фанати цього кандидата створили близько 2000 неофіційних сторінок.
«Даємо їм джерела, такі, як фотографії, фірмові книги і вони першими
отримують новини та оновлення», – зазначив В. Зеленський виданню
Kyiv Post [20].
Тож найбільша кількість прихильників у В. Зеленського була в Instagram.
Так, за В. Зеленським стежила приголомшлива аудиторія – 3,5 млн осіб.
І не просто спостерігала – у першому турі виборів шоумен зібрав 5,7 млн
голосів. Серед них, вочевидь, були його численні підписники. Як показувала
соціологія, електоральна база В. Зеленського – молоді люди, а саме
ця категорія найактивніша в Instagram. «Звичний, стандартний, затиснутий
у піджаки і краватки світ політиків поступається хлопцеві у футболці, який
абсолютно ігнорує всі норми поведінки, прийняті в політиці», – зауважує
політтехнолог С. Гайдай [11].
Отже, соціальна мережа Instagram стала справжнім відкриттям останніх президентських виборів в Україні. Саме там і зосереджувалася
значна частина прихильників В. Зеленського. Натомість прихильники
П. Порошенка сконцентрувались у Facebook.
Отже, поки один кандидат на посаду Президенти країни послуговувався
звичним для України методом нагнітання ситуації через стандартні та нові
канали комунікації (П. Порошенко), інший кандидат (В. Зеленський),
завдяки чималому досвіду створення розважального контенту та роботи
з аудиторією, випередив його в цій гонитві. Кампанія В. Зеленського
була зосереджена швидше на персоні кандидата, аніж на його політичній
позиції. Аудиторія інтернет-ресурсів стала настільки широкою, що її
ігнорування – смертельний вирок для будь-якого кандидата. Найперше
це стосується соціальних мереж.
У такий спосіб, одним з найефективніших інструментів медіадипломатії стали соціальні мережі, що формують так звану netizen-аудиторію,
яка активно долучається до обговорення державних та міждержавних
рішень і безпосередньо впливає на процеси прийняття рішень. Проте
держави, прагнучи формувати погляди індивідуумів та спільнот, ведуть
активну боротьбу за домінування у віртуальному просторі, а також застосовують методи прихованої подачі інформації, політичну пропаганду,
медійно-культурну інтервенцію і розповсюдження міфів [6].
У результаті дослідження автор дійшла висновку, що веб-ресурси під
час виборчих кампаній виконують такі основні функції: інформаційну,
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тобто донесення інформації про політиків та політичні партії до виборця;
комунікаційну – контакт з виборцями; рекламну – поширення політичної
реклами, пошук цільової аудиторії; іміджеву, а саме формування репутації
кандидата серед громадян. Також за допомогою соціальних мереж відбувається залучення виборців до протестних акцій, до соціологічних
опитувань, до контролю за проведенням виборчої кампанії. А основними перевагами роботи із соціальними мережами під час виборчої
кампанії є: легкість і швидкість публікації та донесення інформації,
швидкий зворотний зв’язок, широке охоплення політично активної аудиторії і постійне її збільшення; проведення агітаційної діяльності; низькі
фінансові затрати, а також відсутність цензури. У такий спосіб, соціальні
мережі в Україні сьогодні стали вельми важливим і дієвим інструментом
у боротьбі за владу.
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Practical Dimensions of Using Social Networks as an Instrument in Conducting
Presidential Election Campaign: Foreign and Ukrainian Experience
The paper deals with practical dimension of using social networks as efficient tool
during presidential election campaign running. The research is focused on world and
Ukrainian experience of using social networks as an instrument of political influence.
Analysis is based on world and Ukrainian experience and helped to trace evolution of
this process. Modern influence of social networks on election campaigning as a mean
to achieve certain goals is set out.
The research has allowed to make conclusion that social networks during presidential campaign perform such functions: informational, it means it send information on
politicians and political parties; communication because it provide contact with voters;
advertising, or sharing of political advertising, searching of focus auditorium; image
one, because social networks help to build public opinion on candidate’ reputation. As
well social networks are the means to involve voters into protest actions, to encourage
them to participate in sociological surveys, to make a control over election campaign
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running. The main advantages of social networks using during election campaign are
that the process of sending information via social networks is comparatively easy and
fast, feedback could operatively obtain, financial costs spent to work with social networks are low. It means that today social networks are very important instruments in
state power struggle.
Keywords: Internet, social networks, policy, President of Ukraine, political advertising, election campaign.
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БІБЛІОТЕКАР ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПРАЦІВНИК
У КОМУНІКАЦІЙНОМУ ВЕБ-СЕРЕДОВИЩІ
Проаналізовано вплив веб-середовища на професійні комунікаційні
компетенції бібліотекаря-журналіста, висвітлено особливості сприйняття
читачами мережевого тексту, акцентовано увагу на необхідності навчання
бібліотекарів основам журналістики та безперервного підвищення рівня
медіаграмотності.
Наведено традиційні жанри комунікаційної журналістики. Розглянуто
бібліотечну журналістику як принципово новий напрям діяльності
бібліотек. Визначено проблеми бібліотечних журналістів у комунікаційному веб-середовищі.
Ключові слова: бібліотечна журналістика, інтернет-журналістика,
медіа-грамотність, підвищення кваліфікації.
Сучасна бібліотека, трансформуючись в інформаційно-культурний
центр, приділяє велику увагу організації не лише реального бібліотечного простору, але й простору віртуального. Впровадження інтернет–
технологій значно розширює можливості наукових бібліотек, збільшує
їх конкурентоспроможність завдяки створенню нових інформаційних
продуктів, рекламі віртуальних послуг та, як наслідок, збільшенню кількості користувачів бібліотеки. Завданням сучасної бібліотеки є розбудова
потужної системи комунікаційних каналів для реалізації маркетингової
стратегії.
У контексті поглиблення процесу інформатизації в Україні зростає
дослідницький інтерес науковців до інформаційно-аналітичної діяльності бібліотечних структур, освоєння мережі як сукупності інформаційно-комунікаційних каналів. Різним аспектам впровадження інформаційних
комунікацій у бібліотеках присвячено наукові праці В. Горового, Т. Гранчак,
І. Давидової, Н. Захарової, В. Ільганаєвої. Комунікаційну складову інтернет-маркетингу та питання створення інформаційного представництва бібліотеки як реалізації стратегії впровадження маркетингових комунікацій
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досліджували науковці О. Гончарук, С. Назар’єва, Ю. Потєхіна, С. Ростовцев та ін.
Бібліотекарі активно впроваджують інноваційні технології масових
комунікацій, які розкривають можливості сучасної бібліотеки та її
потенціал, формують її образ, використовуючи різні канали інформаційного представництва бібліотеки. Перевагами технологій інтернетмаркетингу для бібліотек є їх безкоштовність, інтерактивність, можливість
персоніфікованої комунікації з користувачем та виокремлення цільової
аудиторії на окремих каналах. Як один з провідних виробників інформаційних послуг, що потребують дієвих і ефективних способів популяризації, бібліотека активно розширює зв’язки з громадськістю, розвиває
соціальне партнерство, впроваджує рекламу, паблік рилейшнз. Опанування інтернет-технологіями та сервісами значно розширює можливості бібліотек, дозволяючи просувати інформаційні продукти і послуги
віддаленим користувачам. Більшість вітчизняних бібліотек позначили
свою присутність у мережі Інтернет створенням власних веб-сайтів,
які зазвичай виконують лише інформаційно-презентаційні функції
і недостатньою мірою реалізують можливості інтернет-комунікації для
просування інформаційних продуктів і послуг до цільової аудиторії.
Одна з причин неефективності інформаційної діяльності сучасних
бібліотек – несистемність застосування усього комплексу можливостей
мережевих комунікаційних засобів і каналів. Окрім цього, бібліотечний
професіонал сьогодні недостатньо володіє теоретичними знаннями
і практичними навичками підготовки інформації у різних жанрах
комунікаційної журналістики.
Традиційно жанри поділяються на інформаційні, аналітичні та художньо-публіцистичні:
– інформаційні жанри: звіт, анонс, прес-реліз, інформаційні листи,
інтерв’ю тощо;
– аналітичні жанри: коментар, рецензія, стаття, огляд;
– художньо-публіцистичні жанри: есе, етюд, памфлет тощо.
Незважаючи на жанрові переваги автора, професіоналові необхідно
освоїти особливості кожного жанру. Журналіст може висвітлити одну
й ту ж саму подію, суворо дотримуючись фактів; може провести аналіз
ситуації; може передати враження від події. Головне при цьому –
захопити читача і створити ефект особистої присутності. Бібліотека
як ЗМІ використовує усі три різновиди жанрів. Створюються анонси
заходів, прес-релізи новин, надаються коментарі, проводиться оцінка
подій, друкуються статті, в яких аналізується робота. У бібліотечних
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блогах публікуються огляди, рецензії, есе тощо. Розвиток бібліотечної
журналістики як принципово нового напряму діяльності бібліотек
набуває останнім часом все більшого значення. Використовуючи усі
доступні форми навчання і самоосвіти, бібліотекарі постійно науково
розвиваються, освоюють нові веб-технології та сервіси, вдосконалюють
свої професійні комунікативні навички. І хоча наразі у вищих навчальних
закладах України бібліотекарів-фахівців з просування організації
в соцмедіа поки що не готують, проте вже кілька років успішно працює
Перша всеукраїнська школа бібліотечного журналіста на базі Харківської
державної наукової бібліотеки ім. В. Г. Короленка, організована за ініціативою Міністерства культури України, Харківського відділення УБА
і програми «Бібліоміст». Формування розгалуженої структури інформаційного представництва сучасної бібліотеки ВНЗ ставить співробітників
бібліотеки перед необхідністю вивчення специфіки мережевих каналів
поширення інформації й освоєння компетенцій професії журналіста.
Треба зазначити, що журналістика останніми роками перестала бути
чисто гуманітарною дисципліною. Запорукою успішності й ефективності
роботи у сфері мережевих ЗМІ стала не лише журналістська майстерність, але і володіння комп’ютерною технікою, мережевими технологіями, тому істотно змінилися й вимоги до журналістів. Сучасний універсальний журналіст повинен уміти користуватися текстовими редакторами
для набору і редагування тексту, програмами обробки мультимедійної
інформації, а також знати програмне забезпечення для виходу в Інтернет, володіти сучасною технікою – сканером, веб-камерою, принтером,
ноутбуком тощо. Крім того, він має знати механізм роботи пошукових
систем для знаходження потрібної інформації, уміти перевіряти її на
достовірність, а також бути комунікативно компетентним, знати культуру
та лексику мережі, психологічні тонкощі веб-спілкування, особливості
роботи веб-редакції й менеджменту ЗМІ. І якщо використання інформаційних технологій при пошуку та підборі матеріалу в Інтернеті вже
давно і досить тісно переплітається з пошуковою роботою бібліотекарів,
то освоєння мережі як сукупності інформаційно-комунікаційних каналів,
інструменту для публікації матеріалів – це те нове, що привнесло життя
до професійної діяльності бібліотекаря.
Успішному бібліотечному журналістові сьогодні вкрай потрібні такі
якості, як:
– прагнення до самоосвіти, пізнання нового;
– бажання освоювати нові інформаційно-комунікаційні технології
та використовувати їх у роботі;
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– володіння іноземною мовою для повноцінного використання
ресурсів Інтернету та включення у світовий інформаційний простір;
– здатність аналізувати і структурувати величезні масиви інформації;
– мати критичне мислення та володіти навичками перевірки інформації на достовірність.
Усі наведені вище критерії можна повною мірою застосувати до сучасного бібліотекаря, здатного, як журналіст, працювати з інформацією,
аналізувати її, ранжувати та готувати інформаційні матеріали не лише
суто про бібліотеку, але й про культуру в цілому, про освіту, соціальні
проблеми, використовуючи приховану рекламу бібліотеки та її послуг.
При цьому сучасний бібліотекар має вправно використовувати художні
образотворчі мовні комунікативні засоби, володіти навичками підготовки
матеріалів у різних жанрах, умінням писати цікаво і захоплююче. Бібліотечний журналіст має постійно освоювати нові інформаційні ресурси,
створювати «майданчики» бібліотеки на різних інформаційно-комунікаційних каналах, активно взаємодіяти зі ЗМІ, використовувати інтернетжурналістику. Фахівець у цій галузі повинен постійно підвищувати свою
кваліфікацію, вивчаючи, у першу чергу, еволюцію комунікації, зміну
характеру читання, структуру мережевого тексту.
Сьогодні обсяг інформації, що надходить, настільки великий, що при
її сприйнятті вона втрачає значну частину своєї цінності. У зв’язку з надвиробництвом інформації характер читання зазнає кардинальних змін. Так,
читання веб-тексту суттєво відрізняється від читання паперової книги
і відноситься вже до нового типу сприйняття інформації. Сучасний читач
засвоює інформацію за трьома моделями, які найчастіше використовують
у бібліотечній веб-журналістиці: перша – «твітерна» (100–200 знаків),
за якою працюють мікроблоги, новинні стрічки, rss-підписки, коли досить
побіжно проглянути стрічку, аби отримати величезний обсяг інформації.
Але оскільки її обсяг часто-густо перевищує 200 знаків, то, як правило,
частина змісту читачем ігнорується. Друга – «блогова» (2000–2500 знаків),
що змушує читача витратити на ознайомлення декілька хвилин. Третя
модель – «класична» (>5000 знаків). Вона передбачає наявність настільки
великого тексту, що для його прочитання необхідно спеціально виділяти
певний час. За таким типом читають об’ємні аналітичні статті, книги.
Треба зазначити, що мережа – це інтерактивне середовище, і у «просунутого» користувача формується стиль навігації за різними блоками інформації, який американці називають surf (серфінг), тобто пересування
хвилями швидко, за своєрідною траєкторією. Читачі, по суті, сканують
текст: прочитують розрізнені шматки даних, намагаються оцінити
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потенційну значущість контенту, з легкістю переключаються на гіперпосилання і супутні матеріали. Система гіперпосилань є невід’ємною
частиною семантичної структури мережевого новинного тексту.
По-перше, посилання акцентують увагу читача на окремих компонентах
змісту, по-друге, слугують початком навігаційного шляху до інших
текстів, що доповнюють картину, а по-третє, є засобом впливу на читача.
Використовуючи посилання, журналісти збагачують текст, надають йому
інтерактивності, об’ємності й авторитетності. Крім того, текст посилань
пошукові системи ранжують вище за звичайний текст, тому бібліотечному журналістові варто використовувати лінки, що «говорять», які,
крім усього іншого, виконують також і функцію ключових слів.
Саме особливості сприйняття тексту з екрана, що відрізняється від
читання традиційної преси, породили появу своєрідного стилю для
інтернет-видань, який характеризують як усічений. Заплутана структура
і складні слова дуже важкі для читання матеріалу з екрана монітора, тому
зростає інформаційне навантаження на заголовки, перший та останній
абзаци, а також на перші речення кожного абзацу. До того ж варто
дотримуватися принципу: один абзац – одна закінчена думка. Відносна
автономність змісту кожного абзацу, часта відсутність типових засобів
зв’язку між ними є відмінними особливостями змістової структури
мережевого новинного тексту й ефективним способом деталізації описуваної події. Структура новини має будуватися за принципом піраміди.
Треба викладати факти в порядку зменшенння їх важливості: спочатку
стисло найважливіша інформація, потім деталізація певних моментів
та нюансів. Причому структура пропозицій має бути гранично простою.
На жаль, часто-густо новини бібліотек побудовано за одноманітним
шаблоном «такого-то числа в такий-то час там-то відбулося таке-то»,
за цього основний текст повідомлення, як правило, приховано за словом
«далі», а стрічка новин стає відверто нудною. Мабуть, тільки в разі
розповіді про акції, конференції, різноманітні заходи, що тривають
по декілька днів, доречно розпочинати новину з дати. Аби правильно
розпочати написання матеріалу з метою зацікавлення читача інформацією, встановлення з ним мовного комунікативного веб-зв’язку,
треба спочатку виділити головне питання, від якого залежить основний
акцент у ліді (перший абзац) і статті загалом. При цьому заголовок
має складатися зі стислих словосполучень, з використанням дієслів,
і розкривати тему, а лід повинен містити важливу інформацію та ключові
слова. Цей заголовочний комплекс статті є своєрідним анонсом, мета
якого – стисло подати інформацію, що передається текстом, привернути
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увагу читача, налагодити з ним комунікативний зв’язок у веб-середовищі
та спонукати його до переходу на наступний рівень сайту, де саме розташовано текст повідомлення. Це важливо тому, що в більшості веб-видань
використовується багаторівнева система організації інформації, коли
основний зміст мережевого новинного тексту розподіляється на декілька
веб-сторінок. До речі, відмінність виконуваних функцій анонса і самого
повідомлення допускає використання різної стилістики. Офіційні сайти,
звичайно, дотримуються стилістики, характерної для традиційної преси,
проте і їм, можливо, варто було б відмовитися від «мови партійних
з’їздів» і виробити деяку невимушеність інтонації, що не зовсім доречна
на папері, але виглядає природною на екрані комп’ютера.
Особливо це стосується соцмереж і блогів. Використовуючи
розмовний стиль, враховуючи характер і вік аудиторії, буквально в трьох
реченнях бібліотекар-журналіст повинен заінтригувати, надати емоційне
посилання, закликати до певних дії, і тому бібліотечним журналістам
постійно доводиться вчитися писати тексти, що чіпляють читача, оволодівати новими комунікативними засобами спілкування у веб-cередовищі.
Крім змістової частини дуже важливою є також оптимізація візуального
сприйняття тексту. Для цього структура матеріалу має бути побудована
з урахуванням певних правил. Так, текст необхідно розбити на окремі
частини з використанням ключових слів і підзаголовків, а інформацію,
по можливості, подавати у вигляді маркованих списків. Крім того,
необхідно передбачити вільний простір навколо тексту для комфортного
його читання, а як фон сторінки треба використати або однотонний колір,
або візерунок, що має мінімальну контрастність. Для забезпечення розбірливості матеріалу та привертання уваги читача ключові речення й абзаци
треба виділити певним контрастним кольором або зображенням. Таким
чином, можна виділити основні правила веб-журналістики, призначені
для утримання уваги користувача: використання системи гіперпосилань;
обсяг тексту на 50 % менший за матеріал у друкованому виданні; багаторівневість організації інформації; максимальне використання різноманітних способів візуалізації сприйняття тексту читачем.
Разом з тим бібліотечна журналістика має і свої проблеми, серед яких
найбільшою є невміння стати на клієнтоорієнтовану точку зору: зазвичай
бібліотекар-журналіст пише про те, що цікаво йому, тоді як справжній
журналіст – про те, що цікаво іншим. Тому, часто-густо, бібліотекареві
й буває складно «розговорити» читача, якому просто не цікава пропонована тема, встановити з ним комунікативний зв’язок у веб-середовищі. До того ж складно відмовитися від «захисної броні» казенної
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мови, привчити себе вести з читачем неформальні діалоги, не боячись
критики на свою адресу. Ще однією перспективною, але неосвоєною
сферою застосування бібліотечної журналістики є бібліотечна адвокація, лобіювання інтересів сучасної бібліотеки в суспільстві. І, зрозуміло,
що науковим бібліотекам треба регулярно організовувати заняття з підвищення медіа-грамотності та удосконалювати навички роботи в інформаційно-комунікаційному веб-просторі.
Сьогодні великого значення набуває бібліотечна веб-журналістика
як новий напрям у бібліотечній практиці. Активно використовуючи
новітні інформаційно-комунікаційні канали, технології масової комунікації, бібліотека реалізує свою соціокомунікативну місію. Співробітники
бібліотек ефективно використовують можливості засобів масових комунікацій для проведення рекламних та іміджевих кампаній для популяризації
повного спектра бібліотечних послуг, доводячи таким чином, що бібліотекарі здатні не лише приєднуватися до комунікаційних процесів, але
і організовувати їх. Використання бібліотекарями України можливостей
інтернет-журналістики (сайтів, блогів, професійних ЗМІ, співтовариств у соціальних мережах тощо) спонукає до зростання професіоналізму бібліотекарів, розвиває їхні аналітичні здібності. Журналістська
діяльність бібліотекарів популяризує читання, залучає нових читачів,
налагоджує комунікацію з партнерами бібліотеки і, як наслідок, сприяє
формуванню позитивного іміджу бібліотек у сучасному інформаційному
світі.
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Librarian as Information Officer in Communicative
Web-Eenvironment
Influence of web-environment on the professional competenses of librarian and
journalist is analysed, the features of perception of network text readers are reflected.
Attention is accented on The necessity for librarians to study basics of journalism and
to increase level of their medialiteracy continuously is stressed. Traditional genres of
communication journalism are brought. Library journalism is considered as fundamentally new direction of activity of libraries. The problems of library journalists certain in
communication web-environment are defined.
A role and influence of social informative communications in activity of libraries are
studied, in particular, modern directions of development and introduction of electronic
informative resources in scientific libraries. Basic directions of libraries informatization
and application of innovative factors to reformation of libraries activity are considered.
Comparison of features of text perception while reading from a screen and reading
paper editions is conducted. The construction of news text is considered. The problems
of library journalism are reflected. Priority directions of activity of librarians-journalists
are preesented. Basic rules of web-journalism are brought in relation to the capture of
new communicative facilities in WEB-environment, intended for maintenance of attention of user.
Keywords: library journalism, internet-journalism, medialiteracy, in-plant training.
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РАННЬОМОДЕРНІ ВИТОКИ ПОЛІТИЧНОЇ
КОМУНІКАЦІЇ (ПРАКТИЧНИЙ ВИМІР)
Стаття присвячена визначенню найранішого випадку теоретичного осмислення та практичного застосування мислителями ранньомодерної доби поняття
політичної комунікації. Праця містить аналіз поглядів відомого діяча ХІІІ ст. італійця Б. Латіні та має на меті довести, що він, не вживаючи поняття політичної
комунікації, був одним з перших представників політичної науки, котрий усвідомлював значення політичної комунікації для носіїв верховної влади в державі
та розробив практичні рекомендації з її реалізації як з метою отримання влади
певною особою, так і упродовж здійснення нею владних повноважень.
Ключові слова: політична комунікація, політична наука, влада, державне
управління, риторика, Б. Латіні, Н. Макіавеллі, середньовіччя, Італія.

Політична комунікація є однією з найдискусійніших проблем сучасної
політичної науки та суспільного знання. Виняткове значення політичної
комунікації для перебігу громадського та політичного життя нинішнього
суспільства робить надзвичайно актуальними розробки, покликані прояснити окремі аспекти цього важливого явища та пов’язаної з ним галузі
політичної науки.
Політична комунікація як явище привернула до себе увагу дослідників
порівняно недавно, менше ніж сто років тому, а об’єктом чітко сфокусованого наукового вивчення з усіма відповідними атрибутами вона стала
ще пізніше. Але попри такий нібито «неповажний» вік політична комунікація є одним із чималої кількості понять, котрі виникли задовго до того,
як їх було піддано науковій «інституалізації».
Не підлягає сумніву, що певні елементи політичної комунікації були
присутні вже в античному світі та в пізніші часи. Справжньої актуалізації це явище зазнало у зв’язку з поширенням демократичних елементів
суспільного ладу в Європі у добу пізнього середньовіччя, а саме, із виникненням комунального устрою в італійських містах. Цей процес розпочався наприкінці ХІ ст., а кінець ХІІІ − поч. XIV ст., з певними варіаціями
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у випадках окремих міст, можна вважати часом остаточного оформлення
цієї інновації.
Саме тоді починається осмислення явищ суспільного життя з огляду
на реалії, що суттєво змінилися. Одну з найперших і найцікавіших спроб
здійснив у середині ХІІІ ст. Брунетто Латіні (Б. Латіно) (1220/1230–1294),
якого К. Скіннер, зокрема, вважає першим автором, котрий позиціонував
себе як представник політичної науки [1, ІІ, p. 350], але для нас найважливішим є те, що Б. Латіні наголошував саме на значенні усного та письмового
мовлення для виконання політичних завдань, тобто, використовуючи
сучасну термінологію, ішлося саме про політичну комунікацію.
Наукових досліджень, предметом яких були би особистість та доробок
Б. Латіні, попри понад сімсот років, які минули від його народження,
дуже мало. Свою монографію присвятила дослідженню його діяльності
Дж. Холловей [2], порівняно велику увагу приділив поглядам Б. Латіні
у своїй згаданій вище фундаментальній праці К. Скіннер. Аналізу суто
літературного боку творів вченого присвятив невеликий розділ у своїй
монографії І. Голеніщев-Кутузов [3, с. 236–240]. У ближчі до нас часи
окремі аспекти творів Б. Латіні висвітлені в украй нечисленних статтях
[4, 5]. Натомість мислителя дуже часто, але виключно у зв’язку
з Д. Аліг’є́рі, згадують побіжно автори праць, що вивчають добу раннього
Ренесансу.
Політична наука переважно не помічає Б. Латіні. Цьому сприяє
традиція, відповідно до якої загальновизнана і загальноприйнята схема
розвитку політичної думки в пізньосередньовічну та ранньомодерну
добу в дещо спрощеному вигляді персоналізується в послідовність
«Фома Аквінський − Данте – Марсилій Падуанський – Н. Мак’явелі»
[6, с. 27–54; 7, с. 20–32], що залишає Б. Латіні поза увагою. Ігнорують
мислителя автори загалом якісних наукових та методичних праць,
що останнім часом вийшли друком як в Україні, так і на пострадянському
просторі, і які висвітлюють проблеми політичної комунікації [8, 9, 10, 11].
Отже, метою статті є віднайти та проаналізувати першу хронологічну
спробу осмислення політичної комунікації з погляду політичної науки,
визначити особливості формування цього явища та чинники, що сприяли
його появі, а також окреслити роль Б. Латіні в цьому процесі. Також
цією розвідкою автор прагне привернути увагу дослідників до творів
Б. Латіні, можливо, заохотивши до подальшого вивчення цього, безперечно, цікавого мислителя.
Б. Латіні – відома особистість у Флоренції ХІІІ ст. Його послужний
список вражає: як нотаріус брав участь у підписанні багатьох державних
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і дипломатичних документів, виконував важливі дипломатичні доручення,
обіймав державні посади в місті, славився як знавець надзвичайно
шанованої тоді риторики, а ще, зовсім у дусі того часу, – був поетом.
Найважливішим його твором є обширна систематизована енциклопедія
знань «Скарб» («Li Livres dou Trésor» (оригінальна назва французькою)
або «Tesoro» (назва італійського, імовірно, авторизованого перекладу) −
схожа на середньовічну «Суму». Цю працю італійський літератор склав
французькою мовою, перебуваючи у вигнанні у Франції.
Постать Б. Латіні не зникла з пам’яті людства великою мірою завдяки
Д. Аліг’єрі, котрий зробив його одним з героїв своєї «Божественної
комедії». Поет змалював свою зустріч з ним у пеклі, де душа Б. Латіні
мучиться разом з душами содомітів. Данте називає Б. Латіні своїм
учителем (Пекло, XV, 97), оскільки він його навчав і обіцяє його «отчий
образ» (пер. М. Стріхи) (Inferno, XV, 83), доки житиме, зберігати. Питання
про належність Б. Латіні до содомітів, так само як і про те, чи мав він
через свою постійну зайнятість час та можливість навчати Данте, є дискусійними [2, p. 8–9], але сам факт існування цих напівреальних-напівлегендарних сюжетів свідчить про те, що постать Б. Латіні досить швидко
стала об’єктом міфологізації, утім, знову-таки, насамперед, через Данте.
Натомість твори мислителя мали іншу долю. Дж. Холловей зазначає,
що «вчені ними гребували, на відміну від діячів» [2, p. 12], наводячи
переконливі докази на користь другого твердження, оскільки перше
доказів не потребує.
Інтерес «діячів», тобто «men of actions» до творів ученого, насамперед,
до «Скарб», обумовлений тим, що ця книга, котра, як зазначено вище,
схожа на середньовічну «Суму», насправді нею не є. «Скарб» можна
умовно поділити на дві частини. Перша – дійсно компіляція тогочасної
ученості, яка пропонує читачам відомості з біблійної історії, розповідає про те, «як король Франції був імператором Риму», про «п’ятий
елемент», про «велич землі та неба», про Африку, Азію, тварин і птахів,
причому мовиться як про крокодилів з левами, так і про птаха-фенікса
з єдинорогом. Натомість друга частина радше може бути потрактована
як практичний посібник з виконання керівником міста своїх функцій,
якому передує викладення загальних місць етики, тобто моральної
філософії, джерелом яких очікувано є твори Аристотеля [5]. У цій
другій частині Б. Латіні приділяє чималу увагу значенню риторики для
керування містом і пропонує зразки листів та промов, якими може послуговуватися правитель, якого обирають громадяни комуни, а саме, подеста
чи синьйора.
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Ступінь винахідливості мислителя не треба переоцінювати. Сам факт
появи його твору та велике значення, яке він надає риториці, є цілком
у руслі як суспільно-політичних, так і освітньо-культурних процесів,
характерних для доби пізнього середньовіччя ХІІІ ст. Визначальною
ознакою цього часу, як зазначено вище, було виникнення в італійських
землях міст-комун. Вони, по-перше, мали розвинений бюрократичний
апарат, по-друге, були суб’єктами дипломатичних стосунків. Це передбачало досить масштабне листування, яке, зі свого боку, потребувало
осіб, котрі могли би його вести. Це спричинило появу професії dictatore,
тобто укладача офіційних листів. Саме обов’язки dictatore певний час
виконував Б. Латіні, причому настільки успішно, що автор найбільшої
флорентійської хроніки Д. Віллані оцінює його діяльність на цій
посаді надзвичайно схвально. Аби полегшити підготовку та діяльність
численних dictatore, невдовзі з’явилися перші збірники зразків листів
до різних осіб, включно до Папи Римського та імператора. Згодом до них
долучилися збірники зразків промов офіційних осіб і поєднання цих
двох посібників в одну книжку порад досить швидко стало поширеною
практикою. «Скарб» Б. Латіні є одним з перших зразків такого порадника
[1, p. 30], а за два з половиною століття після Б. Латіні свій «порадник»
запропонує Н. Мак’явелі, щоправда, зразки листів і промов на той час
уже втратять актуальність, тому їх там не буде.
Б. Латіні на самому початку свого «Скарбу» зазначає, що «як золото
перевищує усі метали, так наука про мовлення та про управління людьми,
котрі підпорядковані якійсь особі, є найшляхетнішою за будь-яку науку
у світі» [12, I, p. 4], що є характерним для того часу вільним викладенням
відомої тези Аристотеля з «Нікомахової етики» (1094 а12–16, 1094 b6).
Також Аристотелю належить думка про те, що «будь-яка держава є спілкуванням» (Політика, 1252 а1), що і сьогодні використовується як теоретичне обґрунтування політичної комунікації. Але новацією Б. Латіні
є поєднання в одній науці наук «про мовлення та про управління»,
причому в подальшому викладенні він застосовує термін саме «риторика», а не «мовлення», тобто ідеться не про вид діяльності чи ознаку
суспільного життя, а про науку. Вчений вважає, що риторика щодо науки
управління є тим, чим є «мистецтво виготовлення вузди та сідла щодо
мистецтва кавалерії» [12, II, p.253]. Це його твердження теж є прикладом
використання думки Аристотеля з «Нікомахової етики» (1094 а12), але
Б. Латіні акцентує увагу саме на риториці, яку він вважає наукою, котра
виконує суто допоміжні функції щодо науки управління і це, до слова,
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відрізняє його позицію від поглядів, зокрема, пізніших італійських
ренесансних гуманістів.
Мислитель намагається визначити сферу застосування риторики через
відмежування її від інших видів спілкування. Зокрема він наголошує,
що предметом риторики є не рух місяця, зірок, різні історії, оповіді про
землю та народи, що її населяють [12, ІІ, р. 259], приватне спілкування,
а також спілкування «не за правилами цього мистецтва» [12, II, p. 258].
Натомість «те, що людина каже, коли хоче, щоби пристали на її думку,
або маючи намір схвалити, або засудити, або отримати пораду в разі
потреби», «це все є предметом риторики» [12, II, p. 254]. Відповідно
до розуміння Б. Латіні, риторика наближається до сучасного поняття
«комунікація», а те, що вчений не вважає сферою риторики, може бути
позначене сучасним поняттям «спілкування». Не застосовуючи ці поняття
як такі, Б. Латіні розводить їх, при тому що навіть теперішні дослідники
їх досить часто змішують [9, c.7].
Риторика-«комунікація», на його думку, набуває яскраво виражених
інструментальних функцій: вона не передбачає просто передачу інформації (про «рух місяця», «рух зірок», якісь «історії» тощо), а розрахована
на те, щоб виконати конкретне завдання («отримати пораду»), здійснити
агітаційну дію («щоби пристали на її думку») тощо. Ці інструментальні
функції покликані, насамперед, вплинути на свідомість слухачів, якщо
мається на увазі промова, або читачів, якщо ідеться про лист, змінити
їхню думку, як персональну, так і загальну громадську, якщо передбачається звернення до якогось колегіального органу, яких у структурі управління тогочасних італійських міст було багато. Зазначений
вплив на формування суспільної думки чи зміну індивідуальної позиції
є метою політичної комунікації, як її визначає сучасна політична наука
[10, c. 9; 8, c. 307]. Саме це уможливлює твердження про те, що Б. Латіні
стояв біля витоків усвідомлення значення та специфіки політичної
комунікації у ранньомодерну добу.
Мислитель, як зазначалося, писав «Скарб» під час вигнання у Франції,
тому оригінальна версія створена французькою. Вважається, що твір було
призначено для Карла Анжуйського, на якого Б. Латіні покладав великі
надії як на потенційного захисника італійських міст від зазіхань імператорів Священної Римської імперії. Мабуть, саме для Карла Анжуйського
автор подає дуже стислу порівняльну характеристику форм правління,
поширених у французьких та італійських землях. У французьких та деяких
інших землях це «схоже на правління короля та інших довічних володарів», там «посади продаються тому, хто більше запропонує, ніхто не дбає
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ані про власне благо, ані про благо містян». В Італії «містяни і комуна
обирають їхнього подеста та їхнього синьйора, таких, котрі, на їхню думку,
будуть корисніші для комуни, для міста та всіх, хто перебуває під їхньою
владою» [12, II, p.373]. Звичайно, наведений вислів насамперед свідчить
про політичні уподобання самого Б. Латіні. Але також це означає, що,
оскільки Карл Анжуйський не був призвичаєний до виборів як способу
обійняти правлячу посаду, Б. Латіні намагався за допомогою свого
посібника підготувати його до зустрічі з італійськими реаліями. Розповідаючи про вибори та подальшу діяльність правителя італійського
міста, як образно висловлюється Дж. Холловей, «Брунетто формулює
та викладає флорентійську конституцію» [2, p.108], а також послідовно
намагається довести до відома свого «учня» ідею про те, що правитель
має зважати на особливості як спільноти, якою він керує, так і конкретних ситуацій, з якими він може стикатися. Зокрема, Б. Латіні зауважує,
що «оскільки люди та поселення по всьому світу різні, постільки різними
є способи правління» [12, II, p. 372], так само «по-різному володар має
промовляти, якщо панує мир чи триває війна» [12, II, p.389], а «мудрий
промовець має зважати на стан та умови життя міста і він повинен змінювати слова (ті, що у зразку промови, поданому в «Скарбі» − М. К. ),
шукати інші в залежності від місця та часу [12, II, p. 391]. Очевидно,
що Б. Латіні вчить правителя комунікувати з громадянами, оскільки це,
на його думку, є ознакою та запорукою хорошого правління.
Саме зацікавленість політичною комунікацією змушує вченого
звернутися до іміджу правителя. Ясна річ, цього терміна тоді теж
не існувало, але непрямо саме це має на увазі мислитель, коли ідеться про
вибори. Він вважає, що однією з найголовніших рис, яка характеризує
людину, «є вміння добре говорити, оскільки по всьому світу мудрішим
вважають того, хто мудріше говорить», проте застерігає від балакучості,
оскільки це може мати погані наслідки, зокрема, «простацький жарт
може звести нанівець усю шану і всю промову» [12, II, p.376].
Мислитель був свідомий того, що основним способом передачі інформації тоді були звичайні розмови, отже, реноме особи найперше залежало
від того, що люди говоритимуть про неї. До цього історично обумовленого
чинника долучався ще й локально обумовлений – надзвичайно важливий
в італійських реаліях, причому як тодішніх, так і теперішніх, чинник
«площі» (piazza) як місця перебігу публічного чи громадського життя.
Також комунікація реалізовувалась на рівні міських органів влади, повноваження яких аж ніяк не були номінальними. Тож виходило, що у ті часи
аби бути обраним, комунікація щодо особи як персональна, так і інститу283
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ціональна мала носити якщо не бездоганний, то принаймні однозначно
позитивний характер. Латіні допускав, що така особа, на думку виборців,
повинна мати «шляхетне серце, поважні звичаї, робити звитяжні вчинки»,
«любити справедливість», «бути незрадливою» тощо [12, II, p. 375]. Але,
знову-таки, єдиним способом, у який люди могли дізнатися, що кандидат
на посаду є саме таким, є розмови про нього. Отже, непрямо Б. Латіні
постулює надзвичайну важливість комунікації про особу.
Підтвердженням цієї тези є те, що за рекомендаціями вченого новообраний правитель після урочистого в’їзду до міста і прийняття присяги
в соборі, текст якої теж пропонується в «Скарбі», особисто має звернутися
до «доброзвичайних містян» [12, II, p. 389].
Мислитель вважає, що правитель повинен над усе дбати про благо
своїх підданих, часто ходити до церкви, щоб молитися за себе та за них
і взагалі «має прагнути здобути любов громадян» [12, II, p. 411]. Особливо
чітким є контраст поглядів Б. Латіні та Н. Мак’явелі. Б. Латіні за понад
двісті років до Н. Мак’явелі порушує те саме питання, яке намагався
вирішити для себе автор «Державця»: що краще для правителя − щоб
його любили чи щоб його боялися? Б. Латіні віддає свій голос любові [12,
II, p. 407], як і Цицерон, котрий першим порушив це питання в політологічній площині у своєму трактаті «Про обов’язки» (Кн. ІІ, VII, 23),
хоча й посилаючись, насамперед, на поета Е. Квінта. Так само Б. Латіні
розходиться з Н. Мак’явелі щодо відповіді на інше, вкрай провокаційне,
питання, яке також поставив Н. Мак’явелі і яке задовго до нього також
артикулював у своєму «Скарбі» Б. Латіні: що краще для синьйора –
справді мати певні позитивні якості чи тільки справляти враження, що ти
їх маєш? Б. Латіні знову щиро відповідає, стверджуючи, що, оскільки
людину вважають необхідною, виходячи не з її гідності, а з її справ,
«мудрий любить більше бути синьйором, аніж здаватися» [12, II, p. 375].
Тому, виходячи з поширеної в теперішній політичній науці дихотомії
«політичний реалізм − політичний ідеалізм», Б. Латіні є яскраво
вираженим політичним ідеалістом.
Латіні, на думку Д. Брігульї, сформулював свою, «брунеттіанську»
політичну культуру. Її джерелами дослідник справедливо вважає рицарську культуру, політичну практику міст-комун та моральну філософію [4,
p. 179]. Вірогідно, саме притаманна рицарській культурі шляхетність
і позначилася на поглядах Б. Латіні, що, як на ХІІІ ст., було цілком природно.
Натомість у добу Н. Мак’явелі реалії, що змінилися, диктували потребу
в інших цінностях. Проте політичний реаліст Н. Мак’явелі все одно
наївно вірив у те, що черговий Медічі потребує його розуму та порад,
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тож у цьому він не відрізняється від політичного ідеаліста Б. Латіні, який
так само наївно сподівався, що Карл Анжуйський прислухатиметься
до його мудрих слів. Ми тепер можемо хіба що припустити, як почувався
Б. Латіні, дізнавшись про «Сицилійську вечірню».
Як Н. Мак’явелі, так і Б. Латіні можна вважати представниками
своєрідного практичного напряму ранньомодерної політичної думки.
Але якщо Н. Макіавеллі писав свої твори на початку XVI ст., тобто
в час, котрий, надаючи перевагу емпіричному знанню, був орієнтований
на практичну діяльність, то Б. Латіні, з огляду на особливості «його» ХІІІ ст.,
навіть міг би претендувати на статус піонера, що виглядає особливо
переконливо в порівнянні із суто теоретичним характером наукового
доробку Ф. Аквінського (згадаймо наведену вище послідовність мислителів, твори яких вважаються віхами на шляху становлення політичної
науки). Б. Латіні та Фоми Аквінський були сучасниками, і різниця в їхніх
підходах до політичної науки непрямо свідчить про характер інтелектуального забарвлення доби, коли вершини умоспоглядальної думки граничили з першими спробами практичного застосування теоретичних знань.
Те, що Б. Латіні стояв біля витоків політичної науки, розрахованої не просто
на розумування, а на застосування, підтверджується ще й особливостями
його мовлення, зокрема, тим, що «його цікавлять не універсальні політичні
ідеї, а поняття, породжені італійським комунальним життям ХІІІ ст.».
Він намагався зробити своє викладення зрозумілим та актуальним: «у його
тексті менше книжкових слів і латинізмів та більш італійський синтаксис»
[3, c. 237, 238], що можна розцінити як красномовне свідчення на користь
його бажання бути почутим та зрозумілим.
Увага до політичної комунікації є безперечною заслугою Б. Латіні.
Хоча він не розраховує на масове сприйняття свого твору і, певною мірою,
навіть не потребує його, але він має на увазі саме сприйняття масами
особи та справ правителя, що набуває особливого значення за наявності
демократичних елементів суспільного устрою. Це сприйняття вербалізується під час розмов між громадянами (чи то виборцями) і навіть у наш
час. Попри діяльність найрізноманітніших сучасних ЗМІ, як і в ХІІІ ст.,
люди все одно продовжують говорити між собою, транслюючи як правдиву, так і фейкову інформацію, міфологеми, більш або менш своєрідні
варіанти різноманітних наративів, неформально здійснюючи політичну
комунікацію, і так само джерелом цієї політичної комунікації є чи можуть
бути як окремі особи, так і якісь структури. Це переконливо доводить,
що базові ідеї та підходи Б. Латіні до політичної комунікації не втратили
актуальності й заслуговують на подальше дослідження.
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Early Modern Foundations of Political Communication (Practical Dimension)
The paper is about the earliest examples of theoretical reflection on the concept
of political communication and its practical applying in early modern period. The paper
examines views of Italian well-known statesman Brunetto Latini (the XIIIst century).
It is proved, that in spite of he didn’t use the concept of political communication as such,
Latini was one of the first political thinkers who was aware of political communication
importance for state power bearers and elaborated practical manual called to help one
to achieve power and to execute it in the best possible way using political communication. According to Latini, political communication is closely linked with rhetoric and
is the instrument of state administration.
Latini’s oevres prove that he was a firm supporter of democratic way of government.
His convictions were rooted in social and political realm of Italian city communes,
so he developed his view on political communication bearing in mind democratic institutions, calling a ruler to take into account characteristics and customs of certain community and current circumstances as well. Latini’s way of thinking allows to recognize
him as political idealist and it makes him differ from Macchiavelli, though some unexpected correlations between two thinkers’ views could be traced.
Keywords: political communication, political science, power, state administration,
rhetoric, Brunetto Latini, Macchiavelli, Middle Ages, Italy.
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