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ПЕРЕДМОВА
В умовах глобальної інформатизації всіх сфер людської
діяльності, інформація і наукові знання перетворюються у
найважливішу продуктивну силу, головний ресурс людства, що
істотно підвищує їх роль у розвитку суспільства. Наука є
основним рушієм суспільного прогресу. Наукові дослідження і
відкриття збагачують світ новими законами, знаннями, ідеями,
технологіями, виробами тощо.
Вагоме місце у науковому сегменті належить вузівській
науці, яка має свої наукові школи, що поєднують в собі знання і
досвід відомих вчених та талант і творчість молодих науковців –
аспірантів, студентів.
Традиційно щороку на кафедрі документальних
комунікацій РДГУ проводиться звітна наукова конференція
професорсько-викладацького складу, співробітників, аспірантів,
студентів. Підсумкова конференція відбулася 10-11 березня 2011
року. В її роботі взяли участь викладачі, співробітники кафедри,
магістранти, студенти 3-5 курсів напряму підготовки
«Документознавство та інформаційна діяльність».
У межах конференції працювали дві секції: «Актуальні
проблеми
інформаційної
діяльності»,
«Документноінформаційні ресурси». На їх засіданнях було заслухано і
обговорено понад 40 доповідей і повідомлень за результатами
дослідження кафедральної комплексної наукової теми
«Документальні ресурси та інформаційні технології».
Вміщені в цій збірці доповіді та повідомлення учасників
конференції, подано у відповідності до її програми. Вони
розкривають і висвітлюють найбільш актуальні проблеми
вдосконалення формування та використання традиційних і
електронних документно-інформаційних ресурсів, сучасного
інформаційного
сервісу,
інформаційно-аналітичного
забезпечення управлінської сфери, застосування інноваційних
інформаційних технологій та інші. Результати досліджень
можуть бути використані в практичній роботі документних
служб та інформаційних установ і навчальному процесі.
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СЕКЦІЯ 1
"ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ
РЕСУРСИ"
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УДК 002

О. В. Бережняк

ДОКУМЕНТНИЙ ПОТІК ХУДОЖНЬОЇ ЛІТЕРАТУРИ ЯК
ОБ’ЄКТ БІБЛІОМЕТРИЧНОГО АНАЛІЗУ
Однієї з форм культури є художня культура, яку можна
визначити як «історично детерміновану систему конкретнопочуттєвого образного пізнання і вираження в образах досвіду
чуттєво-емоційного й інтелектуального життя людей». Ця
система закріплена в художніх цінностях, що накопичуються у
вигляді художніх творів.
Основною формою існування художньої літератури
виступає масив літературно-художніх публікацій, який потрібно
розуміти як сукупність накопичених суспільством літературнохудожніх цінностей у вигляді образів, змістів, тем, сюжетів,
текстів, імен авторів і героїв, книжкових і періодичних видань.
Вони утворюють потоки, зв'язані між собою в єдине тематичне
чи інше ціле. У свою чергу, потоки являють собою переміщення
масивів у часі і просторі.
Для вивчення особливостей формування репертуару
вітчизняної книги з художньої літератури було використано
параметри бібліографічного опису документів, що найповніше
відображають змістові характеристики галузевих ДП.
Основою проведеного нами бібліометричного аналіу ДП
художньої літератури слугував покажчик державної бібліографії
України - „Літопис книг". Аналіз галузевого ДП за певний
часовий проміжок дозволяє визначити ступінь досягнення
сформованим потоком документів його мети - інформаційного
забезпечення різноманітних суспільних потреб – від
професійних до самоосвітніх та естетичних. Достатньо
показовим для подібних досліджень хронологічним періодом
вважають термін від трьох до п'яти років. Вибір хронологічних
меж аналізу ДП (2005-2009 pp.) зумовлений кількісними і
якісними змінами галузевого ДП. Дослідження потоку
здійснювалось за такими аспектами: кількісний розподіл
видань; розподіл видань за типами та видами; розподіл видань
за мовою публікацій; за місцем видання.
У видовій структурі нами було виділено такі параметри як
«зарубіжна література» та «українська література». За даною
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ознакою в ДП з художньої літератури переважає українська
література. Разом за 5 років було видано 8415 н.в. української
літератури, в той час як зарубіжної літератури було видано
лише 2933 н.в.
Крім того у видовій структурі нами було виділено такі
одиниці аналізу як «зібрання творів масового характеру»,
«зібрання творів наукового характеру» та «моновидання».
Звичайно у ДП з художньої літератури переважають
моновидання. При аналізі зібрань творів було встановлено що
переважають зібрання творів масового характеру. Так у 2005 р.
було видано 57 зібрань творів масового характеру та 31 видання
зібрань наукового характеру; у 2006 р. для широкого загалу
було видано 86 назв, а для науковців 29; у 2007 р. – 95 назв
зібрань масового характеру та 26 зібрань наукового характеру; у
2008 р. – 105 назв зібрань для широкого загалу та 58 назв
зібрань для науковців і нарешті у 2009 р. 79 назв зібрань
масового характеру та 43 назви зібрань наукового характеру.
Цікава тенденція спостерігається при аналізі ДП з
художньої літератури на рахунок перевидання творів класиків
української та світової літератури. За даною ознакою помітне
переважання перевидань творів класиків зарубіжної літератури.
Зокрема у 2005 р. твори класиків світової літератури було
перевидано 20 н.в., а українських лише 10 н.в.; у 2006 р.
зарубіжних – 18 н.в., українських – 16 н.в.; у 2007 р. 26
перевидань творів зарубіжних авторів та 14 перевидань
українських авторів; у 2008 р. 24 н.в. творів класиків зарубіжної
літератури та 25 н.в. творів класиків української літератури; у
2009 р. 20 н.в. зарубіжних авторів та 18 н. в. вітчизняних
авторів.
Аналіз випуску видань художньої літератури свідчить,
що в масиві книговидання досить непогано представлені
українська проза та поезія. Що стосується видання
драматичних творів то їх видається нажаль дуже мало.
Відповідно українські видавці віддають перевагу і зарубіжній
літературі.
Порівняльний аналіз за жанрами свідчить про значне
переважання прозових творів над поетичними в цілому.
Зокрема за 5 проаналізованих років було видано 7124 н.в.
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прозових творів, 4169 н.в. – поетичних творів та лише 55 н.в. –
драматичних.
Важливе значення має статистичний облік друкованої
продукції за мовами видання. За допомогою цього аналізу
встановлюються дані про те, скільки і якими мовами видається
література.
Випуск видань українською і російською мовами за 20052009 pp. кількісно відрізняється досить суттєво. Взагалі у ДП з
художньої літератури переважає російськомовна література, так
за 5 років її було видано 5773 н.в. в той час як україномовної
було видано 5460 н.в. а також 115 н.в. було видано іншими
мовами. Із загальної кількості російськомовних видань 3424
н.в. належить творам українських письменників написаним
російською мовою.
Проведене дослідження дозволяє зробити висновок, що
формуванню галузевого репертуару вітчизняної книги
притаманні певні закономірності: його зміст і структура
органічно пов'язані й зумовлені змістом і структурою
забезпечуваної галузі художньої літератури. Крім того,
репертуар галузевих документів є невід'ємним компонентом
певної сфери суспільної діяльності й включає всі типи і види
документів
відповідно
до
багатогранності
галузевих
документно-інформаційних потреб споживачів.
УДК 930.25

О. Ю. Бучковська

ЗАКОНОДАВЧІ ОСНОВИ ЗБЕРЕЖЕННЯ АРХІВНОЇ
СПАДЩИНИ В УКРАЇНІ
НАФ України як цілісне функціонально значуще у
суспільстві явище, є відображенням соціальної діяльності, його
постійне
поповнення
дає
можливість
накопичення,
оприлюднення,
ефективного
використання
документної
інформації про суспільну, наукову, історичну та культурну
спадщину держави та світу. Останнім часом значно
розширилося і якісно змінилося коло користувачів архівної
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інформації. Архівні документи мають неминуще значення,
тому важливою є проблема забезпечення їх збереженості.
Це питання піднімається на державному рівні починаючи
із 1992 року. Так, у 1992 році діяв законодавчий акт, що став
базовим при розробці
закону
про НАФ – "Основи
законодавства України про культуру" (лютий 1992р.).
Положення, зазначені у цьому документі розповсюджувалися на
всю сукупність історично цінних документів, що знаходяться на
території України та поза їі межами. В подальшому ці
положення
були
зафіксовані у Законі України "Про
Національний архівний фонд і архівні установи" (1993 р.).
Крім того, у Законі розглядаються питання державної
підтримки щодо збереженості архівних фондів, яка має бути
спрямована
на державний облік письмових пам’яток,
консервацію, реставрацію документів, їх охорону.
Важливим кроком до законодавчого унормування питань
віднесення документів до НАФ було запровадження Державного
реєстру національного культурного надбання. У відповідності до
державного реєстру, до нього включаються унікальні документи
Національного архівного фонду – це документи, які становлять
виняткову культурну цінність, мають важливе значення для
формування самосвідомості українського народу, визначають
його вклад у всесвітньо культурну спадщину.
Загальні положення і принципи включення документів до
реєстру пізніше були визначені "Положенням про порядок
віднесення документів Національного архівного фонду до
унікальних документальних пам'яток, включення їх до
Державного реєстру національного культурного надбання, а
також їх зберігання", затвердженим Кабінетом Міністрів
України в 1995 р.
Наступним кроком на шляху розв’язання теоретичних і
практичних проблем збереженості документів НАФ було
прийняття "Державної програми збереження бібліотечних та
архівних фондів України на 2000-2005 роки".
Основні
засади
Програми
торкалися
питань
координування роботи архівів у справі обліку, консервації,
репрографії архівних фондів, забезпечення довготривалого
збереження документів, а також створення системи єдиного
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загальнодержавного
обліку
документальних
пам'яток
національного культурного надбання, зокрема старовинних
рукописів, рідкісних і цінних видань.
Указом Президента України від 22 березня 2000 р. та
Постановою КМУ від 11 липня 2007 р. було затверджено
"Положення про Державний комітет архівів", до пріоритетних
завдань діяльності якого віднесено забезпечення належних умов
зберігання НАФ, зокрема забезпечення збереженості соціально
значущих архівних документів.
Наступним документом, що визначає правові засади
забезпечення збереженості НАФ в Україні став Закон України
"Про Національний архівний фонд та архівні установи" від
2001р.
Однак, вище зазначене законодавство не забезпечило
створення належних умов для збереження та використання
фондів НАФ, що зумовило необхідність прийняття у 2006 році
"Державної програми розвитку архівної справи на 2006-2010
рр." Констатуюча частина Програми підтверджує наявність
реальної загрози втрати частини Національного архівного фонду
через неналежні умови зберігання і водночас передбачає план
конкретних заходів щодо державного фінансування і вирішення
проблем створення страхового фонду унікальних та особливо
цінних документів НАФ, створення належних умов їх
зберігання, ремонту, реставрації, консервації тощо.
Важливим документом, направленим на удосконалення
системи
збереження
документів
НАФ,
став
Наказ
Держкомархівів України № 190 від 10 листопада 2009 року "Про
затвердження Програми здійснення контролю за наявністю,
станом і рухом документів НАФ на 2009-2019 роки". Мета
Програми - забезпечити довготривале збереження документів
НАФ через отримання достовірних відомостей стосовно
наявності та стану збереженості документів НАФ як в окремому
архівосховищі, архівній установі, так і НАФ в цілому та
запобігання пошкодження та втрати документів додатковими
заходами архівних установ. Дана Програма визначає
комплексний підхід на рівні управлінських, науковометодичних, практичних заходів, спрямованих на створення
оптимальних умов зберігання документів НАФ, забезпечення їх
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належного фізичного стану як в поточний момент, так і в
довгостроковій перспективі.
Робота по збереженню національної архівної спадщини –
складна комплексна проблема, яка вимагає постійної
законодавчої підтримки та регулювання. Саме тому у 2010 році
були затверджені накази Держкомархівів України "Про
затвердження Порядку обліку унікальних документів, що
зберігаються у власників документів або уповноважених ними
осіб, що перебувають у зонах комплектування архівних установ"
та "Про внесення зміни до Порядку здійснення контролю за
дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог
щодо умов їх зберігання, порядку ведення їх обліку, а також
доступу до документів Національного архівного фонду
архівними установами, заснованими фізичними та/або
юридичними особами приватного права", які направлені на
поліпшення цього напрямку роботи.
Отже, державне регулювання проблеми збереження
архівної спадщини в нашій країні має комплексний характер,
спрямований на запобігання можливостей
знищення,
пошкодження, викрадення та виникненню інших надзвичайних
ситуацій. У той же час архівне законодавство України, потребує
подальшої роботи спрямованої на дотримання демократичного
принципу публічності архівів і на задоволення інформаційних
потреб державних інституцій, підприємств та організацій й
окремих громадян, а також приведення законодавства у повну
відповідність світовим тенденціям розширення доступу до
архівної інформації.
УДК 004.91:174

О. В. Попчук

ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО СУТНОСТІ ТА ЗМІСТУ
ПОНЯТТЯ "ПРОФЕСІЙНА КУЛЬТУРА
ДОКУМЕНТОЗНАВЦЯ"
Останнім часом учені приділяють увагу вивченню
професійної культури представників порівняно «нових» сфер
трудової діяльності: менеджерів (І. Герасимова, А. Іванова,
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Н. Піроженко), соціальних працівників (Г. Золотова,
О. Повіданчик), документознавців (І. Баштанар, С. Дубова,
Н. Гайсинюк, Р. Коканова, О. Матвієнко, Н. Назаренко,
Ю. Палеха).
Аналіз літературних джерел засвідчив, що підходи
багатьох авторів до пояснення сутності професійної культури
помітно різняться. З одного боку, мова йде про загальну
культуру професійної діяльності, а з іншого – про специфічні
цінності, норми, технології цієї діяльності. Отже, запропоновані
дослідниками поняття є варіативними і неоднозначним, оскільки
містять в собі різні предметні основи.
Водночас ми констатували відсутність у науковому обігу
трактування професійної культури документознавця. Проте
виявлені відмінності у визначеннях ширшого поняття
«професійна культура» утруднюють виокремлення тієї
теоретичної основи, на якій могло б базуватися формулювання
потрібної нам вужчої за змістом дефініції.
Аналіз літературних джерел дав змогу виокремити основні
положення стосовно сутності феномена «професійна культура»:
1) професійна культура є типом культури, що виник
внаслідок соціальної стратифікації, розвивається у ході
матеріального та духовного прогресу суспільства, професійної
групи і має можливості для відтворення в досвіді особистості,
отже, для формування як професійної культури особистості;
2) професійна
культура
особистості
здебільшого
розглядається у контексті її загального культурного розвитку і в
цьому сенсі:
- є складовою загальної культури особистості;
- тлумачиться у площині досягнення загального рівня
освіченості особистості, тобто рівня оволодіння нею науковими
знаннями та визначеності стосовно змісту світогляду;
- є особистісним досягненням, що визначається певним
рівнем сформованості професійно значущих знань, навичок,
умінь, якостей особистості;
- трактується в аспекті духовних досягнень особистості,
зокрема її моральності, відображеної в цінностях (передусім
професійних), у ставленні до обраної професії та до себе як до
фахівця певної галузі;
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- виявляється у професійній діяльності, забезпечує її
ефективність та результативність і тому є зумовленою рівнем
засвоєння фахівцем професійного досвіду та його кваліфікацією;
- необхідним елементом професійної культури є творчі
здатності фахівця, які дають йому змогу удосконалювати свою
діяльність, вносити в неї нове й оригінальне і завдяки цьому
досягати високих результатів.
Звідси випливає висновок, що професійна культура є
складовою загальносуспільної культури і функціонує на двох
рівнях: об’єктивному – на рівні певної професійної групі та
суб’єктивному – на рівні окремої особистості, яка входить до
цієї групи і виконує професійну діяльність. Оволодіння
особистістю професійної культурою стає можливим за умови її
інтенсивного і всебічного розвитку, в ході якого відбувається
вдосконалення інтелектуальної та моральної сфер, прийняття
системи цінностей вироблених суспільством і певною
професійною групою, утворення соціальної картини світу, в якій
визначено місце обраної професійної діяльності. Результатом
такого розвитку є усвідомлення значущості професії та свого
професійного обов’язку, якісне виконання професійної
діяльності, привнесення в неї творчого початку, отримання
високих результатів.
Відповідно отримуємо підстави вважати, що категорія
«професійна
культура»
є
багатоаспектною,
оскільки
характеризує водночас ступінь оволодіння особистістю
специфічним видом професійної діяльності, рівень її
професійного становлення, особливості перебігу професійної
діяльності, спосіб реалізації сутнісних сил і творчих здібностей у
ході професійної діяльності.
Процес та результати формування цього феномена в
особистісному контексті залежать від рівня сформованості
загальної культури, яка завжди буде позначатися на якості та
результативності такої діяльності. У цьому співвідношенні
загальна культура є тим базовим утворенням, що визначає
основний зміст професійної культури та культурні засади
діяльності в межах професії. Водночас професійна культура
наповнюється конкретним змістом залежно від особливостей тієї
чи іншої професійної діяльності.
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Відтак сутність явища «професійна культура» доцільно
аналізувати на перетині принаймні двох загальніших проблем:
культури (зокрема культури особистості) та змісту професійної
діяльності (в нашому випадку – діяльності документознавця).
Інтегрування виявлених характеристик цих феноменів в єдине
ціле уможливило, на нашу думку, визначення поняття
«професійна культура документознавця».
Отже, професійну культуру документознавця пропонуємо
розуміти як інтегрований результат особистісного розвитку
щодо сформованості загальної ерудиції, творчих потенціалів,
ціннісного осягнення й практичного оволодіння професією, що
уможливлює усвідомлене, цілеспрямоване та відповідне
вимогам професії виконання інформаційно-технологічної,
документно-комунікаційної,
інформаційно-аналітичної,
інформаційно-управлінської діяльності, забезпечення процесів
документування, а також спрямованості на особистісне
самовдосконалення з метою забезпечення професійного
зростання.
УДК 002.53

В. Д. Ясьмо

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТОКИ: ВИДИ, ОЗНАКИ,
ВЛАСТИВОСТІ
Інформатизація суспільства підвищує роль інформації і
інформаційних потоків (ІП) в усіх сферах суспільного життя.
Сьогодні у світі генеруються, копіюються, зберігаються і
передаються різними каналами, включаючи й глобальні мережі,
величезні потоки інформації. Їх обсяги постійно збільшуються.
Інформація перетворюється у найважливішу продуктивну силу,
головний ресурс людства, що викликає потребу вдосконалення
інформаційних потоків як засобу її передачі.
Інформаційна цивілізація несе людству не лише переваги,
а й нові проблеми, пов’язані з неможливістю сприймати
людиною великі обсяги інформації і викликані нею швидкі
зміни у житті, із збереженням цифрової інформації як важливої
частки культурного надбання людства тощо. З огляду на це,
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актуальним завданням інформаційних і наукових структур є
мінімалізація ІП шляхом виділення, впорядкування і збереження
«фундаментального знання» людства, яке є базовим для
забезпечення суспільного розвитку.
Намагання надати інформації певних організаційних форм
щодо її впорядкування як важливого стратегічного ресурсу і
просування до користувачів, пов’язано із створенням та
функціонуванням різних видів ІП. Їх виділяють за різними
ознаками:
1. за суспільним призначенням інформації (потоки наукової,
виробничої, економічної, управлінської, масової та іншої
інформації);
2. за напрямом руху інформації (зовнішні і внутрішні);
3. за формою носія інформації(потоки книг, наукових статей,
монографій, дисертацій, патентів, газетно-журнальних
публікацій і т.д.);
4. за видом носія інформації (потоки на паперових, мікро
плівкових, магнітних, електронних носіях);
5. за змістовно-логічною структурою галузі науки
(відповідно до тематичних спрямувань (розділів) певної
науки);
6. за мірою доступу до інформації(відкриті, приховані);
7. за рівнем ієрархії обміну (доведення) інформації
(горизонтальний, вертикальний, нисхідні, висхідні) та
іншими ознаками.
При цьому всі види ІП мають свої особливості, які
характеризують кожного з них як певну інформаційну модель
відображення знання.
Як інформаційний ресурс, ІП мають характерні для них
ознаки й властивості, що відбивають їх зовнішні і внутрішні
прикмети.
Ознаки характеризують ІП як специфічний інформаційний
ресурс відповідного призначення. Вони відбивають їхні зовнішні
особливості, якими є: наявність інформації; множинність
інформації; наявність матеріального носія інформації;
впорядкованість інформації; призначення ІП для передачі
інформації тощо.
Інформація є складовим і невіддільним елементом ІП.
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Вона представлена в ньому у вигляді відповідних інформаційних
одиниць і визначає його зміст, контури, межі. Без інформації ІП
не існує. Інформація є базовим компонентом ІП, на її основі він
формується і функціонує.
Разом з тим для організації ІП необхідна певна кількість ,
множинність інформації відповідного спрямування, яка може
бути достатньою для вирішення поставлених завдань. Ця ознака
виявляється в обсязі, потужності ІП, які є його параметрами.
ІП не може існувати без носіїв інформації, тобто
документів
(паперових,
мікроплівкових,
магнітних,
електронних), які складають його матеріальну основу. Вони
наповнюють ІП інформацією. У документах інформація
фіксується і зберігається, з їх допомогою передається в
суспільстві.
Окрім того, для функціонування електронних ІП необхідні
також відповідні технічні й автоматизовані засоби –
комп’ютери, програмне забезпечення, електронні мережі,
автоматизовані інформаційні системи і т.п.
ІП є впорядкованим ресурсом, який має свою будову.
Представлена в ньому інформація структурована за різними
характеристиками в певній системі. Це надає ІП чіткості,
стрункості, організованості.
ІП є результатом об’єднання інформації і призначені для її
передачі і поширення в суспільстві. Здійснюючи передачу
інформації, ІП забезпечують існування певної соціальної
системи, всередині якої вони рухаються, а також взаємозв’язки
всіх ланок цієї системи. ІП є об’єктивно востребованими і
покликані виконувати своє призначення в суспільстві.
Властивості відображають внутрішні прикмети ІП, тобто
якісні відмінності, що обумовлюють їх відносну самостійність,
стійкість й стабільність. Найбільш суттєвими властивостями ІП
є: наявність визначеної кількості інформації; динамічність;
стохастичність; цінність інформації; розсіяння і концентрація;
інформативність; надійність; управління та інші.
У будь-якому ІП наявна визначена кількість інформації,
певний її обсяг. В теорії інформації існують різні підходи щодо
визначення кількості інформації. Найбільше поширення серед
них одержав підхід К.Шенонна, який запропонував визначити
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середню кількість інформації, що припадає на один сигнал(що
передається джерелом інформації), тобто інформативність
джерела, діленням цього числа на загальне число сигналів на
відповідному відрізку, що підлягає спостереженню.
Сутність іншого підходу Р.Хартлі полягає в тому, що
кількість інформації, що припадає на одне повідомлення рівне
сумі кількості інформації, яка була отримана від двох
незалежних джерел взятих окремо.
ІП мають стохастичний характер. Сама поява
повідомлення і його передача, вибір чи відбір інформації з
альтернативних варіантів деякої її сукупності носять імовірний
характер, тобто імовірну сукупність невизначеності.
Науковці дійшли висновку, що чим меншою є імовірність
якої не будь події, тим більшу невизначеність знімає
повідомлення про його появу і відповідно, тим більшу
інформацію воно несе.
ІП динамічні, вони постійно змінюються, перебувають в
русі та розвитку. Оновлюється їх зміст, змінюються їхні
параметри, удосконалюється їх організація та засоби передачі.
Включена до ІП інформація має свою цінність, суспільну
корисність, яка пов’язана з її змістом. Ця інтегративна
властивість відбиває новизну, актуальність, оригінальність,
якість, профільність, доступність та інші ознаки інформації.
Сьогодні пропонуються різні підходи щодо визначення цінності
інформації, в тому числі і кількісні її виміри. Зокрема,
Л.Харкевич пов’язує міру цінності інформації зі змінами
імовірності досягнення поставленої цілі при одержанні цієї
інформації, а М.Бонгард пропонує визначити цінність
інформації з точки зору її відповідності досягненню мети
користувача як майбутньому результату його діяльності. Оцінка
цінності інформації дає змогу при організації ІП держати в полі
зору ту її частину, яка несе основні знання про ту чи іншу науку
або предмет діяльності.
Інформація, з одного боку, розсіюється в просторі й часі,
по багатьох джерелах, каналах її передачі, а , з другого боку,
вона концентрується і ІП, де набуває певних організаційних
форм і зводиться до суспільства. Ця властивість інформації має
важливе значення для встановлення основних джерел
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профільної інформації для наповнення ІП з тієї чи іншої теми
або галузі знання, для їх оптимізації.
Інформативність ІП полягає в їх сутності як
інформаційного ресурсу, покликаного передавати і поширювати
інформацію в суспільстві. ІП мають свій зміст, відбивають й
несуть певні знання, які збагачують світ, забезпечують розвиток
людства.
ІП підлягають управлінню. Їх створення організація та
забезпечення функціонування – це не хаотичний, а керований
процес. Вони піддаються вивченню, плануванню, моделюванню,
прогнозуванню, корегуванню, оптимізації.
ІП повинні бути надійними, своєчасно та повно відбивати і
доводити до суспільства нову актуальну інформацію. Надійність
ІП також проявляється в ефективному їх функціонуванні,
відповідності потребам й сучасним вимогам суспільства.
В умовах високих темпів зростання інформації, її
розсіяння і концентрації по багатьох джерелах важливо
враховувати зовнішні та внутрішні особливості ІП, виявляти
найкращі умови для забезпечення їхнього розвитку. Необхідно
розробляти відповідні методики, технічні й програмні засоби,
сучасні технології, які б сприяли підвищенню ефективності
функціонування ІП, а відтак – поліпшенню забезпечення
інформацією різних груп користувачів і суспільства в цілому.
УДК 025.7.9 (477)

Ю. М. Бабак, В. Д. Ясьмо

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ЗАХИСТУ ДОКУМЕНТНИХ
РЕСУРСІВ У ПРОЦЕСІ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Документні ресурси, що зберігаються в бібліотеках, є
історичною пам’яттю та основою подальшого економічного і
духовного прогресу суспільства.
Інформатизація суспільства посилила впливи на процеси
збереження і використання документ них ресурсів. Проблема
захисту документних ресурсів стає все більш актуальною.
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Значний вплив на збереження документного ресурсу має
соціальний фактор, а саме несанкціоноване винесення
документів з бібліотек, пошкодження і неповернення їх
користувачами.
Для захисту документних ресурсів від несанкціонованого
винесення документів та забезпечення їх своєчасного
повернення користувачами бібліотеки застосовують сучасні
інноваційні технології. Зокрема використовуються можливості
програмного забезпечення
автоматизованої інформаційної
бібліотечної системи «UNILIB», яка підтримує основні
технологічні процеси обслуговування користувачів і зберігання
документного фонду. Ця програма дозволяє комп’ютеризувати
облік документів, їх штрих – кодування та розподіл за сиглами
зберігання,
всі
технологічні
процеси,
пов’язані
з
обслуговуванням, зокрема, формування електронної бази даних
користувачів бібліотеки, оформлення та роздрукування
пластикового читацького квитка зі штрих – кодом, реєстрації
пересування користувачів через електронні ворота (турнікет).
Одночасно організована робота щодо введення в електронний
каталог і штрих – кодування документів ретроспективних частин
фонду, що користуються читацьким попитом, а також рідкісних
та цінних документів, які входять до державного реєстру
«Книжкові пам’ятки України». Функції захисту документного
фонду послідовно реалізуються на програмних модулях
«Реєстрація користувачів», «Електронні ворота», «Вхід»,
«Обслуговування користувачів», «Електронні ворота», «Вихід».
У бібліотеках все частіше встановлюються комплексні
системи безпеки, що складаються з цифрового і аналогового
відео спостереження. Для захисту документ них ресурсів
використовують штрих – коди, малоформатні ярлички з
резонансними схемами, вмонтованими під обкладинку.
Ефективні радіочастотні технології, що використовують
ярлики-датчики, які прикріплюють на всі документи наявні у
фонді. Після запису бібліотекар знімає ярлик спеціальним
ключем. РЧ – технології недорогі, вітчизняні РЧ – системи
адаптовані до вітчизняних електромереж, захищені від
перешкод, помилкових тривог.
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Система RFX – радіочастотна протикрадіжна система,
розроблена на основі цифрової технології, характеризується
високою надійністю, відсутністю спрацьовувань і простотою
установки. Радіочастотні датчики дозволяють оперативно за
допомогою конвеєра повертати документ на місце, максимально
наближене до місця зберігання.
Окремої уваги заслуговують автоматизовані системи
зберігання і видачі, оскільки вони значно економлять площі.
Місце зберігання пов’язане із записом в електронному каталозі,
що дозволяє в автоматизованому режимі за допомогою
робототехніки отримувати документ. Вибір документів на
стелажах здійснюється за допомогою теле - моніторів, що
дозволяють наближати і збільшувати зображення за допомогою
пульта управління.
Автоматизовані технології зберігання і видачі мають
істотні переваги: своєчасна видача і повернення документів до
фонду, економія площі сховищ, оптимізація процесу управління
фондом, економія електроенергії за рахунок раціонального
режиму освітлення, дотримання температурного режиму і
режиму вологості.
Джерела безпеки служать доповненням до інших
автоматизованих систем, вони полегшують спостереження за
залами, дозволяють зменшити кількість співробітників, роблять
психологічний вплив на потенційних крадіїв документів.
Використовуються електронні пристрої контролю поведінки
користувачів для механічного підрахунку листів у документах.
Вони точно вимірюють товщину документа, визначають
відсутність окремих сторінок або їх підміну.
Ефективними є заходи по оптимізації роботи щодо
забезпечення цінних та рідкісних документів електронними
чіпами (бар-кодами), застосування електронного мобільного
зв’язку для попередження користувачів про наявну
заборгованість шляхом використання безкоштовних послуг
SMS, впровадження WAP – технологій для резервування
документів у відділах бібліотеки на замовлення користувачів.
Отже, проблема зберігання документ них ресурсів в
інформаційних установах є актуальною на сучасному етапі
розвитку суспільства і потребує різних інноваційних підходів у
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її вирішенні. Застосування інноваційних технологій у системі
захисту документних ресурсів має реальну перспективу,
позитивно сприймається бібліотечними працівниками та
користувачами.
УДК 351.755.6

Л. Л. Веремійчук, О. В. Попчук

СУЧАСНІ СИСТЕМИ КЕРУВАННЯ ДОКУМЕНТАМИ ТА
ЇХ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ
Впровадження сучасних інформаційно-комунікаційних
технологій у діяльність органів державної влади України має
велике значення для забезпечення їх ефективної роботи, є
важливою складовою розбудови інформаційного суспільства. А
використання новітніх технологій у діловодстві дозволить
виявляти реальні шляхи переходу від традиційного
документообігу до електронного.
Проведене дослідження показало, що на сьогодні в
органах виконавчої влади для організації документообігу і
контролю за виконанням державних рішень у переважній
більшості використовуються програмні продукти «Megapolis.
Документообіг», «OPTiMA-WorkFlow», «Аскод», «ДОК ПРОФ»,
а також низка інших.
І якщо в більшості центральних органів виконавчої влади
набув
поширення
програмний
продукт
«Megapolis.
Документообіг», то в місцевих — «OPTiMA-WorkFlow».
Використовуються також програмні продукти власної розробки,
а також підпорядкованих підприємств. Наприклад, у Київській
міській державній адміністрації — інформаційна система
«Електронний документообіг». Однак у деяких місцевих органах
виконавчої влади наразі взагалі відсутнє спеціалізоване
програмне забезпечення для здійснення контролю за
виконанням державних рішень.
Результат проведеного аналізу сучасних ІАС засвідчив, що
за своїми основними функціональними можливостями вони
приблизно рівнозначні, а відрізняються в деталях реалізації тієї
чи іншої функції та локалізацією в тій чи іншій установі.
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Певні відмінності наявні і в побудові складових АС.
Наприклад, заслуговує на увагу застосування штрих-коду для
маркування та ідентифікації документів, які використовується в
програмних продуктах «Megapolis. Документообіг» і «ДОК
ПРОФ». У програму «OPTiMA-WorkFlow» для побудови
шаблонів звітів інтегрований редактор «Cristals Reports», що дає
ширші можливості для виведення наявної інформації, тоді як в
інших програмних продуктах використовуються власні
розробки.
Сьогодні системи автоматизованого діловодства та
документообігу впроваджено у більшості центральних органів
державної влади України. За даними Державного комітету
інформатизації України, АС електронного документообігу
функціонують у 55 центральних органах державної влади.
Триває процес автоматизації документообігу в органах влади на
місцевому рівні. Електронний документообіг запроваджено у 22
обласних державних адміністраціях та міських державних
адміністраціях міст Києва та Севастополя. Засоби електронного
цифрового підпису впроваджено у 6 центральних органах
державної влади (Апарат Верховної Ради України, Міністерство
транспорту та зв’язку України, Головне управління державної
служби України, Державна митна служба України, Державна
податкова адміністрація
України, Державний
комітет
фінансового моніторингу України.
Системи, побудовані на основі програми «OPTiMAWorkFlow», було встановлено в Полтавській, Запорізькій та
Луганській обласних державних адміністраціях, Фонді
державного майна. Це впровадження дозволило відпрацювати
функціональність регіональних АС, їхні взаємозв’язки з
ієрархічним рівнем Адміністрації Президента України та
створити базовий модуль для ієрархічного рівня місцевих
органів виконавчої влади.
В органах Державної податкової служби протягом 2000–
2006 років впроваджувалася система «Атлас-Док». Окрім того,
ця система експлуатується та підтримується в центральному
апараті Пенсійного фонду України та головних регіональних
управліннях фонду.
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Систему «Megapolis. Документообіг» впроваджено в
державних органах влади, зокрема у Верховній Раді,
Секретаріаті Кабінету Міністрів, Міністерстві фінансів,
Мінекономіки, Державній службі зайнятості, Мінтрансзвязку, у
Київській, Херсонській, Рівненській, Донецькій, Іванофранківській областях.
«Док Проф. 2.0.», яка дозволяє автоматизувати процеси
загального діловодства, контроль за виконанням доручень
керівництва, поточні роботи з документами у структурних
підрозділах організації тощо. Успішно експлуатується в
Секретаріаті Кабінету Міністрів України, Державному комітеті
України з питань регуляторної політики і підприємництва,
Адміністрації Державної прикордонної служби України та
інших.
Отже, варто зазначити, що на сьогодні в Україні,
практично в кожному органі державної влади, створені та
функціонують АС контролю за виконанням рішень як власних,
так і рішень органів вищого рівня. Але зазначені системи
функціонують локально, не складають взаємопов’язаного
єдиного комплексу, характеризуються різноманітністю у
підходах, темпах розвитку й оснащенні. І як наслідок —
інформаційний обмін між органами державної влади
здійснюється переважно у паперовому вигляді.
УДК 025:65.011.56

М. О. Возняк, В. Д. Ясьмо

ВЕБ-САЙТ ЯК ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС:
ПРИЗНАЧЕННЯ, ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ
В інформатизації суспільства важливу роль відіграє
всесвітня мережа Інтернет, яка сьогодні достатньо широко
використовується у повсякденному житті. В останні роки
спостерігається
динамічне
зростання
Інтернет-ресурсів,
найважливішим видом яких є веб-сайти, які дозволяють
використовувати Інтернет як найпотужніший інформаційний та
комерційний канал для будь-якого виду діяльності. На
сьогоднішній день практично кожна інформаційна установа,
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організація має власний веб-сайт, у всесвітній павутині
розміщено декілька мільйонів веб-сайтів і їх число постійно
росте.
Веб-сайтом є сукупність програмних та апаратних засобів
з унікальною адресою у мережі Інтернет, що разом із
інформаційними ресурсами, що перебувають у розпорядженні
певного суб'єкта, забезпечують доступ до них юридичних та
фізичних осіб. Створення сайту, його правильне позиціювання в
мережі Інтернет та раціональне використання позитивно
відбиваються на розвитку діяльності будь якої установи,
організації і надають власникові величезних можливостей і
перспектив.
Веб-сайт повинен забезпечувати користувача потрібною
йому інформацією, яка позбавляє від необхідності роз’яснювати
одні й ті ж тривіальні питання по інших засобах зв’язку. В той
час коли інформація, розміщена в журналі, може застаріти вже
через кілька днів після відправки номера до друку. Тим більше,
ні друкована продукція, ні радіо чи телебачення не можуть
подавати інформацію в такому зручному, презентабельному
вигляді, при значно меншій вартості, як веб-сайт. Логічне
викладення матеріалу, висока інформативність є запорукою і
одним з ключових чинників успішної діяльності будь якої
інформаційної установи, фірми, організації тощо. За його
допомогою кожен може отримувати актуальну інформацію 24
години на добу.
Оновлення інформації на веб-сайті не тільки не вимагає
значного додаткового часу, але й значних матеріальних витрат,
як, наприклад, у порівнянні з витратами по регулярному
виданню все нових буклетів, рекламних брошур, каталогів і
прайс-листів, інформація в яких швидко застаріває. На відміну
від традиційних засобів комунікації, в Інтернеті можливе
здобуття відгуків та коментарів від відвідувачів, потенційних
клієнтів. Використовуючи механізми зворотного зв'язку
(анкетування, опитування) веб-сайт дає можливість оперативно
й ефективно, реагувати на попит і, як наслідок, збільшувати
прибутковість установи, що його створила.
Наявність веб-сайту посилює позитивний образ установи;
засвідчує корисність і надійність у її діяльності; дозволяє
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налагодити додатковий канал спілкування з клієнтами,
партнерами, користувачами. У той же час його відсутність або
низька якість може відвернути потенційних клієнтів і негативно
впливати на імідж установи в цілому. В оформленні сайтів
існують різні проблеми, щодо їх зовнішнього вигляду,
структуризації тощо. Основною помилкою багатьох вітчизняних
організацій, фірм, установ є призупинення розвитку сайту після
його створення.
Для забезпечення ефективного функціонування веб-сайту,
потрібно систематично його вдосконалювати, вносити певні
зміни та корективи. Можливими шляхами вдосконалення вебсайту можуть бути:
- постійна актуалізація його змісту;
- розширення пошукових можливостей;
- удосконалення інтерфейсу сайту з метою подальшого
підвищення його інформативності, привабливості і
зручності;
- покращення системи навігації; удосконалення якості
дизайну веб-сторінок, розширення їх функціональних
можливостей;
- впровадження комплексної системи захисту інформації
на веб-сайті, блокування появи спаму та реклами;
- враховування критеріїв сталості і оперативності
інформації: статичні матеріали, динамічні матеріали,
поточні матеріали, а також типи і види сторінок,
обов’язковість розділів тощо.
Також веб-сайт має підтримувати використання графічних
вставок, анімацій, які повинні підсилювати емоційно-ціннісний
компонент змісту, формувати мотивацію. Для користувачів
повинна бути також реалізована можливість роздрукувати будьяку сторінку веб-сайту.
Цінна, перспективна інформація, вміщена на веб-сайті,
допоможе підняти сервіс на новий рівень, а зміни дизайну привернути увагу, викликати цікавість у відвідувачів та
користувачів, підтримати імідж установи.
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УДК 65.014.1:331

М. С. Глазкова, В. Д. Ясьмо

АВТОМАТИЗОВАНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ДОКУМЕНТУВАННЯ УПРАВЛІНСЬКОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Організація управління в наш час неможлива без
застосування комп’ютерних технологій. Практично всі
працівники сфери управління на підприємствах, в організаціях,
установах, фірмах використовують у своїй діяльності
персональні комп’ютери. Це спрощує та пришвидшує процес
підготування
документів,
уможливлює
зберігання
та
опрацювання великих обсягів інформації, доступ до певної
інформації з будь-якої точки земної кулі. З огляду на це,
вагомого значення набуває впровадження автоматизованих
технологій в документуванні управлінської інформації.
Технології документування інформації - це сукупність
методів та програмно-технічних засобів, об’єднаних у
технологічний ланцюг, який забезпечує збір, зберігання,
розподілення та відображення інформації з метою зниження
трудоємкості процесів використання інформаційних ресурсів, а
також підвищення їх надійності та оперативності. Ціль
технології документування інформації – виробництво інформації
для її аналізу людиною й прийняття на його основі рішення з
виконання якої-небудь дії.
Автоматизовані технології документування управлінської
інформації, основані на комп’ютерній техніці і програному
забезпеченні, передбачають наявність наступних компонентів:
 комплекс технічних засобів, що базується на комп’ютерах;
 систему
програмних
засобів,
що
забезпечують
функціонування комплексу технічних засобів;
 систему організаційно-методичного забезпечення, що
включає в себе використання технічних засобів та діяльність
управлінського персоналу в рамках єдиного технологічного
процесу з реалізації конкретної функції інформаційного
забезпечення управлінської діяльності.
У складі комплексу технічних засобів забезпечення
інформаційних технологій виділяють засоби комп’ютерної та
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організаційної техніки. Сучасні засоби комп’ютерної техніки
можуть бути класифіковані наступним чином: персональні
комп’ютери та корпоративні комп’ютери. Персональні
комп’ютери являють собою обчислювальні системи, усі ресурси
яких повністю спрямовані на забезпечення діяльності одного
робочого місця управлінського працівника.
Корпоративні комп’ютери - це обчислювальні системи, які
забезпечують спільну діяльність багатьох управлінських
працівників в рамках однієї організації, одного проекту, однієї
сфери інформаційної діяльності при використанні одних і тих
інформаційно-обчислювальних ресурсів.
Дана класифікація доволі умовна, оскільки інтенсивний
розвиток технологій виробництва електронних компонентів і
значний прогрес у вдосконаленні архітектури комп’ютерів і
найбільш важливих складових їх елементів призводять до
розмивання кордонів між вказаними класами засобів
обчислювальної техніки.
Програмні
засоби
документування
управлінської
інформації в цілому розділяються на системні та прикладні.
Прикладні програмні засоби класифікуються наступним чином:
 системи підготовки текстових документів, призначені для
організації технології виготовлення управлінських документів та
різних інформаційних матеріалів текстового характеру. Вони
включають в себе: текстові редактори, текстові процесори,
настільні видавничі системи.
 системи управління базами даних, призначені для
створення, зберігання та маніпулювання масивами даних
великого об’єму;
 особисті
інформаційні
системи,
призначені
для
інформаційного обслуговування робочого місця управлінського
працівника.
 системи інтелектуального проектування та вдосконалення
управління, призначені для використання так званих CASEтехнологій (Computer Aid System Engineering), орієнтованих на
автоматизовану розробку проектних рішень зі створення систем
організаційного управління.
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Система
організаційно-методичного
забезпечення
інформаційних технологій включає в себе нормативнометодичні матеріали з підготовки й оформлення управлінських
та інших документів у рамках конкретної функції забезпечення
управлінської діяльності.
Автоматизовані технології документування інформації
постійно вдосконалюються. При впровадженні нової технології
в організації необхідно оцінити ризик відставання від
конкурентів, тому що інформаційні продукти, як і інші види
матеріальних товарів, мають надзвичайно високу швидкість
змінюваності новими видами або версіями. Періоди
змінюваності коливаються від кількох місяців до одного року.
Тому в процесі впровадження нової технології цьому фактору
потрібно приділяти належної уваги.
Впровадження новітніх технологій документування
управлінської інформації відкриває принципово нові можливості
для документаційного забезпечення управління і дозволяє:
 пришвидшити підготовку і доведення управлінських
документів до користувачів;
 підвищити рівень культури діловодної діяльності;
 забезпечити комфортні умови для роботи з управлінськими
документами;
 полегшити роботу працівників у складанні та виготовленні
управлінських документів тощо.
УДК 346.232:651.838

Н. П. Голішовець, О. В. Попчук

ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБІГУ В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Однією з найскладніших сфер для впровадження
автоматизованих інформаційних систем є документообіг
державних структур, адже специфіка документно-інформаційної
діяльності в цих органах полягає в тому, що вона стає одним із
системоутворюючих чинників у загальній системі прийняття
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управлінського рішення. Однак на шляху інформатизації
виникають і певні перепони, багато з яких є наслідком не тільки
технічної, освітньої, але й психологічної неготовності
державних службовців до цих змін.
Суперечність між процесами інформатизації, що
проходять в суспільстві (і зокрема, в органах державної влади,
як інституції, яка координує життя суспільства) та
невідповідністю рівня інформаційної культури державних
службовців всіх рівнів зумовлює актуальність дослідження
проблем формування та розуміння шляхів подолання перешкод
впровадження в органах державної влади та управління
автоматизованих інформаційних систем і, зокрема, систем
електронного документообігу.
Автоматизація документообігу дозволяє:
 підвищити виконавську дисципліну – це здійснюється за
рахунок покращення контролю за виконанням доручень по
документах;
 ефективна система повідомлень та нагадувань дає
можливість попереджувати всіх посадових осіб про наближення
строку виконання;
 за допомогою прикінцевих звітів та журналів, легко
скласти повну картину праці як окремих працівників, так і
підприємства в цілому;
 можливість формування індивідуальних маршрутів
документів дозволяє швидко скласти найбільш оптимальний
шлях їх руху в організації;
 автоматична генерація номера, проставлення поточної
дати, використання довідників та словників, дозволяє зменшити
час реєстрації та уникнути помилок пов’язаних з заповненням
реквізитів документів;
 засобами системи, здійснюється миттєвий пошук
документів та доручень (за їх змістом та будь-якою комбінацією
реквізитів).
Визначальним
фактором
здійснення
автоматизації
документообігу звичайно ж є фінансові асигнування в дану
сферу. Так, наприклад, за даними поданими в звіті Рівненської
обласної адміністрації «Про виконання Програми інформатизації
Рівненської області на 2008 – 2010 роки» станом на 1 грудня
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2010 року коштів виділених державою вистачило лише на
встановлення систем електронного документообігу в апараті
облдержадміністрації та в районних адміністраціях області, а
сільські ради області навіть не під’єднані до глобальної мережі
Інтернет.
Однак, не слід вважати, що ефективність впровадження
АІС цілком залежить лише від фінансового забезпечення. Часто
самі службовці не бажають (чи швидше побоюються)
переходити до нових форм праці. Для цього існують певні
суб’єктивні чинники – більшість працівників в державних
установах укомплектовані кадрами, що мають недостатню
кваліфікацію щодо роботи з сучасними інформаційними
системами. Тому вони часто сприймають процеси автоматизації
як загрозу своєму становищу, і побоюються саме через свою
низьку кваліфікацію втратити роботу. Особливо це стосується
сільських рад, де процеси інформатизації ще не реалізовані в
повному обсязі.
З метою визначення думки працівників щодо
впровадження електронного документообігу, нами було
проведено опитування в Масевицькій, Зірненській та Осницькій
сільських радах. Зауважимо, що зазначені ради повністю
укомплектовані необхідними засобами оргтехніки (ПК, факс,
принтер, ксерокс, сканер), однак не мають доступу до мережі
Інтернет і, відповідно, встановленої системи електронного
документообігу (СЕД).
Насамперед було визначено, що лише 71% респондентів
мають уявлення про електронний документообіг. Отримані
відповіді дозволяють стверджувати, що 28,5% всіх опитаних
працівників не впевнені, що опанують СЕД, а 14% - взагалі
байдужі до даної проблеми. Як бачимо, майже половина
працівників зазначених сільських рад не зацікавлені у
впровадженні в даних структурах СЕД.
Якщо співвіднести отримані дані з відомостями про освіту
та вік респондентів, то очевидним є те, що користувачами
електронного документообігу бажають стати працівники з
вищою освітою віком до 30 років. У впровадженні електронного
документообігу не бачать сенсу працівники, яким понад 40 років
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з багаторічним досвідом діяльності, однак без ґрунтовних знань
та навиків роботи з комп’ютерними технологіями.
Таким
чином,
можна
визначити,
що
відділи
документаційного забезпечення органів державного управління
укомплектовані фахівцями, які добре розуміються на сучасних
комп’ютерних
технологіях,
мають
фахову
освіту
документознавця, проте не мають достатнього життєвого
досвіду і не завжди здатні грамотно оцінити складні або
суперечливі ситуації, які виникають. Разом з тим, існує і явище
так
званого
«застарілого
професіоналізму»
кадрів
держслужбовців – багатий життєвий досвід фахівців, який дає
змогу правильно орієнтуватись у найскладніших ситуаціях і
наявність «цифрової нерівності» – незнання сучасних
комп’ютерних технологій.
Саме тому перш ніж впроваджувати електронний
документообіг в органах місцевого самоврядування необхідно
вирішити не лише проблеми фінансування, а й подолати
психологічний бар’єр перед автоматизованими інформаційними
системами у працівників.
УДК 025.29:004

В. В. Гордійчук, В. Д. Ясьмо

ВИДИ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ
Електронні ресурси сьогодні є невід'ємною складовою як
світового, так і українського інформаційного простору. Вони
активно використовуються в сфері освіти, науки, промисловості,
культури та бізнесу. Число організацій, що створюють власні і
використовують
пропоновані
іншими
вітчизняними
і
зарубіжними інформаційним структурами електронні продукти
стрімко розширюється.
Під впливом інформаційних технологій постійно
з’являються нові види електронних ресурсів, розширюються
межі традиційної системи видань.
На жаль, в українському документознавстві – і не лише в
українському – поки що бракує єдиних критеріїв розрізнення
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електронних документів взагалі. Тому багато науковців
працюють над створенням єдиної державної класифікації. Поки
що існує декілька їх версій. Наявні класифікації електронних
ресурсів демонструють як різноманіття цих ресурсів, так і
ступінь складності самого завдання їх типологизації.
Це можна спостерігати на прикладі кількох класифікацій.
Так, документознавець Масленко П.П. вважає, що електронні
інформаційні ресурси можна розділити на такі основні види:
файлові системи; бази даних; інформаційні сховища;
інформаційні колектори; веб-ресурси.
Файлові системи є найпростішим і найбільш
розповсюдженим типом інформаційних ресурсів. Вони
дозволяють зберігати дані, інформацію та знання довільного
типу та довільної структури.
Бази даних, сховища та колектори стають інформаційними
ресурсами лише тоді, коли вони наповнені даними, інформацією
та знаннями. Крім того, ці засоби забезпечують створення лише
певних видів інформаційних ресурсів і не визначають загального
підходу до створення інформаційного ресурсу.
Веб-ресурси
представляють
собою
ресурси,
які
зберігаються на різних елементах, розподілених по гетерогенній
мережі. Прикладом такого ресурсу є мережа Інтернет.
Зовсім іншу класифікацію електронних ресурсів пропонує
О.В. Баркова за такими ознаками:
- за ступенем структурування ресурсу: від нефоматованого
тексту на природній мові до формального представлення
інформації у базах даних;
- за інформаційним вмістом: відбивається уся типологія
друкованих
видань
(цільове
призначення,
структура
інформаційного матеріалу, періодичність тощо);
- за характером середовища представлення (відбивається у
форматах електронних ресурсів): текстові (тексти на природній
мові) - формати текстових редакторів, гіпертекстові формати;
нетекстові (образотворчі матеріали, мапи, креслення, музичні
твори, мультимедіа) - графічні формати та формати мультимедіа;
- за технологією розповсюдження та характером взаємодії
з користувачем (детерміновані, інтерактивні).
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Класифікація В. В. Післякова передбачає поділ
електронних інформаційних ресурсів наступним чином:
- класифікація за контентом ( бази даних періодичних
видань,бази даних електронних книг, бази даних дисертацій,
енциклопедії, бази даних бізнес-інформації,спеціалізовані бази
даних);
- класифікація електронних ресурсів періодики ( бази
даних з найменувань журналів, бібліографічні бази даних, цитатні
бази даних, бази даних, що мають повнотекстові статті);
- бібліографічні бази даних ( доступ до заголовків
журналів, доступ до анотацій, доступ до авторських анотацій);
- цитатні бази даних;
- повнотекстові бази даних (електронні архіви, доступ до
журналів, що виписуються в друкованому вигляді, доступ на
основі pay-per-view, агрегатори, колекції видавництв);
- класифікація електронних ресурсів по власнику контенту
(провайдер володіє контентом (сайти видавництв, реферативні
бази даних з власними анотаційні службами, цитатні бази),
провайдер не володіє контентом («агрегатори», JSTOR,
реферативні бази з авторськими анотаціями)).
В усіх класифікаціях постає потреба поділу електронних
ресурсів на класи на документному рівні, тобто для розрізнення
окремих документів. При цьому наголошувати слід на
доцільності застосування єдиних принципів або стандартів
класифікації електронних документів – для спрощення
документальних комунікацій.
Отже, створення системи класифікації електронних
ресурсів є категоричним імперативом епохи переходу світового
співтовариства від індустріального до інформаційного
суспільства.
Оскільки електронні ресурси різноманітні і перебувають в
постійному розвитку, переліки термінів, які позначають їх види,
завжди будуть приблизними, незакінченими. На сьогодні не
існує єдиного термінологічного стандарту, щодо різновидів
електронних ресурсів, і його розробка є основним завданням
науковців даної проблематики.
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УДК 332.012.324:025.5

О. В. Горчак, О. В. Бережняк

ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
ДІЯЛЬНОСТІ УСТАНОВИ
У сучасних умовах основу інформаційної інфраструктури
суб'єктів господарювання становлять інформаційні технології,
ефективність функціонування яких визначає результативність
вирішення поточних завдань на всіх рівнях управління. Саме
пошук принципово нових шляхів удосконалення інформаційної
інфраструктури установи супроводжується ризиками, що
призводять до зростання витрат на оптимізацію процесів
управління інформаційними потоками. Тому передумовою
підвищення рівня документно-інформаційного забезпечення
діяльності установи виступає обраний стратегічний напрямок
щодо їхнього впровадження та розвитку. Критерієм
правильності вибору стратегії є поступове зростання
ефективності
функціонування
документно-інформаційних
потоків.
Документно-інформаційне забезпечення – це сукупність
процесів з підготовки та надання спеціально підготовленої
документації з використанням інформаційних технологій для
вирішення управлінських завдань у відповідності з етапами їх
розв'язування.
Сьогодні до питання автоматизації управління будь-якою
установою рано чи пізно звертаються всі керівники. Саме тоді
вони змушені робити свій вибір серед тієї багатоманітності
систем автоматизації управління, котрі є в наявності на
українському ринку програмного забезпечення.
Як
свідчить
досвід,
документно-інформаційне
забезпечення управління, побудоване на основі традиційних
методів складання, опрацювання, зберігання та пошуку великих
обсягів
документації,
характеризується
підвищеною
трудомісткістю. Тому робота з документами забирає значну
частину робочого часу керівників та спеціалістів, яким
необхідні, як правило, не самі документи, а конкретні відомості
та факти, що містяться в них.
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Сучасні
перспективні
напрямки
удосконалення
документно-інфомаційного забезпечення управління можна
здійснювати за допомогою введення систем електронного
документообігу. Впровадження таких систем варто здійснювати
поступово,
починаючи
з
найбільш
важливої
ланки
документообігу: опису, автоматизація якого дозволить швидко
одержати позитивний ефект. У процесі впровадження систем
електронного
документообігу
необхідно
забезпечити
можливість роботи як за новою, так і за старою технологією,
щоб не заважати повсякденній діяльності установи.
Автоматизація діловодних процесів є обов’язковою
умовою раціональної організації діловодства в Рівненській
обласній державній адміністрації (РОДА) та її підрозділах є
засобом підвищення ефективності та здешевлення управлінської
діяльності. На сучасному ринку інформаційних технологій вже
існує достатня кількість систем для автоматизації документноінформаційного забезпечення в установі, такі як «БОССРеферент»,
«ДЕЛО»,
«Евфрат-документооборот»,
«Megapolis.Документообіг» та ін. В РОДА використовують СЕД
«Megapolis.Документообіг».
Дана
системa
розроблена
вітчизняними виробниками є досить простою для користування і
набагато полегшує роботу з документами в адміністрації.
Система «Megapolis.Документообіг» є комплексним
програмним рішенням для створення автоматизованих систем
управління документами. Система має модулі, що орієнтовані на
автоматизацію традиційного вітчизняного процесу діловодства,
характеризується відкритістю, високим рівнем розширення та
адаптації. Система «Megapolis.Документообіг» охоплює всі
етапи життєвого циклу документів – від підготовки шаблонів та
проектів до організації архівного зберігання документів, із
забезпеченням функцій електронного архіву та електронного
цифрового підпис. Спільне використання системи електронного
діловодства і сховищ інформації дозволяє систематизувати і
поєднувати інформацію, що полегшує її аналіз і складання
звітів. Для пошуку прихованих закономірностей у великих
масивах даних можна приймати більш ефективні рішення і дії,
що базується на відповідних технологіях діставання інформації з
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даних. Усе це можливо тільки в системі управління, побудованій
на основі цілком електронного документообігу.
Система
«Megapolis.Документообіг»
ефективно
використовується в організаціях різних напрямків діяльності –
від комерційних компаній до вищих державних органів влади.
Отже,
впровадження
і
використання
системи
«Megapolis.Документообіг» в практичній діяльності установи
дозволило, з одного боку, значно полегшити виконання задач
пов’язаних з обробкою інформації, а з іншого боку, забезпечує
керівникам і персоналу, відповідальність за організацію процесів
обробки і руху документів.
УДК 351.755.6

О. О. Донець, Г. М. Швецова-Водка

РОЛЬ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ У КУЛЬТУРІ
ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Потреба установ та організацій, що функціонують в умовах
ринку, у підвищенні ефективності управління має об'єктивний і
закономірний характер. Організаційна культура та культура
управління, хоча і є малодослідженими, в той же час є основними
факторами, що впливають на ефективність діяльності організацій.
Метою дослідження є визначення ролі електронних
документів у культурі документаційного забезпечення
управління.
У Росії та в Україні до проблеми культури управління в 90-і
роки звернулися менеджери, соціологи, психологи, фахівці із
загальної культурології, менеджменту. Як і більшість понять у
організаційно-управлінських дисциплінах, поняття культури
управління немає чітко визначеного „правильного‖ тлумачення.
Сьогодні поняття „культура управління організацією‖
характеризується значною різноманітністю, однак більшість авторів
(В. В. Томілова, А. А. Поляков, Ю. І. Палеха) вважає, що воно
виявляється у стандартах мислення, цінностях та переконаннях, а
також інших чинниках у діяльності організації.
Культура управління включає сукупність елементів, кожен з
яких забезпечує відповідність складових процесу управління тим
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вимогам, що до них ставляться. Культура управління складається з
культуру працівників управління, культуру процесів управління,
культуру умов праці і культуру документації.
Власне, культура діловодства — це те саме, що й
діловодство у контексті розвитку загальнолюдської культури,
якщо вважати культуру системою наявних цінностей
конкретного суспільства, організації, особистості. Стан розвитку
діловодства в суспільстві, як показник ефективності і якості
управлінської діяльності, є своєрідною цінністю, що відображує
відповідний рівень культури.
В схемі 1 схематично зображено основні складові
культури документаційного забезпечення управління, де
конкретизовано складові документаційного забезпечення
управління та показано місце електронних документів у
документаційному забезпеченні управління.

Культура документаційного забезпечення управління

Оформлення документації

Використання в
процесі
оформлення
документації
державної мови

Порядок збереження документів

Дотримання
правил правопису
та стилістичних
правил мови

Організація роботи з документами

Зручність у
користуванні
документацією

Надійність і швидкість
документаційного
забезпечення процесу
управління

Схема. 1 Основні складові культури документаційного забезпечення управління

Документаційне забезпечення управлінської праці із
використанням електронних документів реалізується за
допомогою діловодного обслуговування діяльності апарату
управління, яке включає створення, збереження, передачу і
використання документної інформації із використанням
персональних комп’ютерів. Саме створення і використання
електронного документа є основним фактором, що впливає на
підвищення ефективності та результативності управлінської
діяльності шляхом скорочення трудозатрат, пов'язаних з цими
процесами.
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Основними причинами використання електронних
документів у процесі управління державною установою є:
– ускладнення функцій управління, динамічні зміни у
системі і структурі органів соціального управління, створення
нових органів самоуправління, що відображується на
ускладненні документообігу, зростанні кількості документів і
підвищенні вимог до роботи з ними;
– збільшення чисельності працівників установи, які
працюють з документами.
У даний час гостро постало питання щодо використання
електронних документів в управлінні державними службами.
Зокрема, в Митній службі України з початку її створення
(1991 р.) використовувались електронні документи та
інформаційні технології. А сьогодні вже неможливо уявити
роботу митних органів без використання сучасного програмного
забезпечення
(„Електронна
митниця‖,
„Електронне
декларування‖, „Інспектор‖, „Статистика‖) та організаційних
документів (Наказ Держмитслужби «Про затвердження
Положення про Єдину автоматизовану інформаційну систему
Держмитслужби України‖, інструкція з діловодства), які
регулюють порядок використання електронних документів у
службовій діяльності працівників митних органів.
Станом на 01.01.2011 року на Рівненській митниці працює
230 осіб, із яких 95 % використовують електронні документи під
час виконання функціональних обов’язків.
Оперативним працівникам Рівненської митниці (зокрема,
працівникам вантажного відділу, відділу по оформленню
транспортних засобів, відділу статистики, відділу організації
боротьби з митними правопорушеннями, відділу митних тарифів
та митної вартості, відділу контролю за доставкою вантажів)
щоранку надається інформація в електронному та паперовому
режимах про зміни та доповнення до існуючих нормативних
вимог щодо виконання функціональних обов’язків. Така
інформація надходить із центрального сервера Державної митної
служби України до керівника митного підрозділу (начальника
Рівненської митниці), який розподіляє її та через електронну
пошту повідомляє всіх підлеглих.
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Отже, в роботі Рівненської митниці активно застосовують
сучасні інформаційні технології та електронні документи, що
позитивно впливає на результативність роботи митниці в цілому
та ефективність виконання функціональних обов’язків
працівниками митниці зокрема.
УДК 004.738.5

О. А. Диковицька, Д. В. Карпюк

ОБ’ЄДНАНІ РЕСУРСИ В СТРУКТУРІ УКРАЇНСЬКОГО
ІНТЕРНЕТ-СЕРЕДОВИЩА
Процеси світової глобалізації, що охоплюють усі сфери
людської діяльності зумовлюють розвиток відкритого
інформаційного суспільства, якому притаманний мережевий
спосіб взаємодії між людьми в усіх напрямках їх діяльності.
Стати членом даного суспільства можна лише при використанні
інформаційних мереж, що мають розгалужену інфраструктуру,
функція якої базується на використанні сучасних засобів
комунікації.
Інформаційні
мережі
є
невід’ємною
складовою
розвинутого суспільства, до яких входять державні, академічні,
комерційні, військові і корпоративні мережі всього світу, що
забезпечує комунікаційні сервіси високого рівня. Інтернет є
мережею, яка призначена для структурування і розповсюдження
інформації.
Точкою доступу до глобального інформаційного простору для
цільового кола користувачів є Інтернет-портал.
Класифікують портали за наступними ознаками:
1.
За цільовим призначенням розрізняють портали
організацій (корпоративні), портали публікації (інформаційні
портали), персональні портали.
Корпоративні портали - сукупність інформаційних
систем і баз даних підприємства, організації чи установи,
представлена в мережі Інтернет.
Портал публікації інформації зорієнтований на великі
різнорідні співтовариства користувачів з різноманітними
інтересами.
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Персональні портали доставляють інформацію, що
фільтрується для задоволення специфічних потреб конкретних
користувачів.
2. За широтою охоплення тематики портали поділяють
на вертикальні та горизонтальні.
Горизонтальний портал (загальнодоступний) - охоплює
багато тематик, представляє набір сервісів й орієнтований на
максимально широку аудиторію, на максимальне охоплення її
інтересів.
Вертикальний (спеціалізований) -- зорієнтований на
детальний розгляд окремих тематичних напрямів. Призначений
для специфічних видів ринку і обслуговує аудиторію, що
користується послугами цього ринку або що працює на них.
Крім того класифікувати інтернет-портали можна також на
інтернаціональні та регіональні.
Інтернаціональний - орієнтований на загальну аудиторію
користувачів, незалежно від їхньої географічної приналежності
(наприклад, Yahoo!).
Регіональний
сконцентрований
на
певному
географічному сегменті інтернету (наприклад, Yandex).
На сьогодні в українському сегменті мережі Інтернет
найпопулярнішими універсальними Інтернет-порталами мoжна
вважати:
http://www.ukr.net;
http://www.i.ua;
http://www.uaportal.com;
http://www.bigmir.net;
http://www.online.ua.
Зазначені вище Інтернет-портали містять сервіси, які
можна поділити на пошукові (каталог), комунікаційні (пошта),
інформативні (погода, робота, телепрограма), розважальні
(гороскоп, відео, кіно, знайомства). Всі зазначені Інтернетресурси є багатомовними, досить швидко завантажуються,
наявний зворотній зв’язок. Дизайн сайтів є оригінальним кожен
по-своєму, але виконаний на високому рівні. Дані Інтернетпортали структуровані, мають перелік розділів та рубрик з
певної тематики, що значно полегшує пошук інформації, в якій
зацікавлений користувач.
Серед проаналізованих Інтернет-порталів найбільш вдало
розробленим є портал I.ua, оскільки він має найбільший обсяг
місячної аудиторії, найвищий індекс популярності, що свідчить
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про прихильність значної кількості користувачів українського
сегменту мережі Інтернет. Портал має розгалужену структуру, а
навігаційні процеси здійснюється за допомогою каталога та
рубрикатора. Дизайн порталу розроблений на високому рівні,
головна сторінка не загромаджена надлишковою інформацією та
рекламою.
У процесі аналізу Інтернет-порталів
українського
сегменту мережі Інтернет було виявлено такі недоліки:
1. Відсутність відомостей про рік створення та розробників;
2. Відсутність статистики;
3. Загромадженість
головної
сторінки
інформацією
рекламного та розважального характеру;
4. Неякісне оформлення дизайну;
5. Відсутність належної навігації.
Для оптимізації роботи ІП розробникам необхідно:
акцентувати увагу на зовнішньому вигляді Інтернет-порталів –
оригінальний, збалансований веб-дизайн забезпечить зручне та
зрозуміле користування; організувати ефективну систему
навігації, яка забезпечить доступ до будь-якого елементу ІП;
забезпечити структуризацію інформаційного наповнення ІП у
відповідності до актуальності матеріалів та їх цільового
призначення.
УДК 025.135:004.91

Н. С. Жук, Г. М. Швецова-Водка

ЕЛЕКТРОННІ ДОКУМЕНТИ В БІБЛІОТЕЦІ (НА
ПРИКЛАДІ РІВНЕНСЬКОЇ ОУНБ)
У сучасному світі інформація є найціннішим глобальним
ресурсом. Економічний потенціал держави залежить від стану
інформаційної інфраструктури, кількісного та якісного
наповнення інформації, яка функціонує у суспільстві.
З розвитком інформаційного суспільства поширилось
використання електронних документів. Вони мають певні
особливості створення, використання та зберігання, які
необхідно знати всім працівникам тієї чи іншої установи, в якій
вони функціонують.
40

Незважаючи
на
широке
використання
поняття
«електронний документ», єдиного його визначення немає. Існує
велика кількість літератури, яка стосується електронних
документів та електронних бібліотек. Наприклад, історію
походження, особливості та властивості електронних документів
розглядаються у посібниках Г. М. Швецової-Водки
«Документознавство», Ю. І. Палехи та Н. О. Леміш «Загальне
документознавство», О. В. Матвієнко «Основи організації
електронного документообігу». Л. Й. Костенко, І. А. Павлуша,
О. В. Баркова досліджують у своїх статтях особливості
створення в Україні електронних бібліотек. Т. В. Майстрович, А.
М. Земсков, Я. Л. Шрайберг та ін. розглядають особливості
роботи з електронними документами.
Поняття «електронна бібліотека» також не має
уніфікованої дефініції. Терміни «цифрова бібліотека»,
«віртуальна», «електронна», «комп’ютерна», «онлайнова
бібліотека» тривалий час використовувалися паралельно. Вони і
сьогодні часто вважаються синонімами. Українські та російські
спеціалісти використовують термін «електронна бібліотека», а
західні спеціалісти — «цифрова бібліотека»: це інтегрована
інформаційна система, яка дозволяє створювати, надійно
зберігати та ефективно використовувати в процесі бібліотечноінформаційного
обслуговування
різнорідні
електронні
інформаційні ресурси, які локалізовані в самій системі та
доступні через мережу Інтернет. М. С. Слободяник пропонує
таке визначення поняття «електронна бібліотека» — це складна
відкрита система, що складається з повнотекстової і (або)
мультимедійної БД, метаінформації, яка дозволяє забезпечити
багатоаспектний пошук необхідних первинних документів та
інтерфейс доступу до цих ресурсів [2, с. 79].
Протягом січня-лютого 2011 р. проводилось дослідження,
присвячене аналізу діяльності Рівненської державної обласної
бібліотеки (РДОБ) щодо створення та використання колекції
електронних документів. У ході дослідження встановлено, що
комп’ютеризація бібліографічної діяльності РДОБ здійснюється
з 1991 р. Розпочато її з формування електронного каталогу
нових надходжень і продовжено під час реалізації проекту
«Створення автоматизованої інформаційно-бібліотечної системи
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державних бібліотек» (1992-95 рр., базова бібліотека –
Херсонська ОУНБ). З 1993 р. формується електронна картотека
статей [3].
Станом на січень 2011 р. спільними зусиллями працівників
РДОБ створено електронну колекцію, в якій об’єднано такі
ресурси:
 повнотекстова база даних статей з періодичних видань,
книг різної тематики українською та російською мовами, доступ
до якої здійснюється в локальній мережі;
 електронні каталоги: книг, краєзнавчих документів,
видань іноземними мовами (хронологічні рамки: з 1991 р. по
2010 р.);
 електронна картотека статей з періодичних видань;
 БД «Історична Волинь»;
 електронна бібліотека книг, виданих на Рівненщині;
 електронні видання на компакт-дисках.
Повнотекстова БД нараховує понад 7000 повних текстів
документів (книг та статей з періодичних видань) різної
тематики українською та російською мовами, пошук у якій
здійснюється за допомогою системи ІРБІС. Необхідний
документ користувач може знайти шляхом введення пошукових
термінів: прізвищ авторів, назви документа, ключових слів з
назв документа, предметних рубрик. Працювати з БД можна у
читальному залі РДОБ на двох спеціально обладнаних
комп’ютерах. Копіювання та роздрук повних текстів документів
заборонено, а дозволено копіювання лише певних фрагментів
документа.
Дослідження, проведене працівниками бібліотеки,
показало, що основним джерелом наповнення «Електронної
бібліотеки» є Інтернет-ресурси – 40,8 %. На другому місці –
ресурси, створені бібліотекою – 35,7 %, оцифровані бібліотекою
– 5,7 %, подаровані авторами – 11,6 %. У видовому аспекті
найбільшу кількість складають журнальні публікації – 75 %,
другу позицію посідають книги – 11,6 %, ізографічні та
фотодокументи – 8,4 % [1].
БД «Історична Волинь» (http://istvolyn.info/) містить повні
тексти наукової літератури, рідкісних та цінних видань
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історичної Волині; каталоги документів, пов’язаних змістом з
Великою Волинню; світлини різних періодів історії Волині.
Електронна бібліотека книг, виданих на Рівненщині
(http://on-libr.info/) — це зібрання повних текстів книг з
природничих наук, техніки, промисловості, сільського
господарства, охорони здоров’я, мистецтва, соціальних та
гуманітарних питань, а також художня література.
У РДОБ також представлена колекція книг різної тематики
на оптичних дисках. Зокрема, за 2010 рік до абонемента
бібліотеки надійшло всього 1582 прим. документів, з них 186
аудіокниг [1].
Для виявлення частоти використання електронної
бібліотеки РДОБ проведено дослідження на протязі лютого 2011
р. у формі анкетування читачів бібліотеки. Участь в опитуванні
взяли 100 осіб, серед них 66 % — студенти, 3 % — менеджери,
секретарі, фітнес-інструктори, 4 % — держпрацівники, водії. У
деяких анкетах респонденти не вказували своєї посади, професії.
Анкета містила 14 питань, за допомогою яких визначався
рівень використання електронної бібліотеки та колекції
аудіокниг з метою виявлення недоліків у наданні цих послуг, які
були помічені респондентами. Кожен респондент міг
запропонувати власний варіант вирішення проблем, які
виникають під час роботи з електронною бібліотекою чи
колекцією аудіокниг, у спеціально виділених питаннях.
Проведене дослідження показало, що 70 % респондентів
знають про існування електронної бібліотеки, але лише 47 %
користувалися нею. Разом з тим 51 % вважають, що даний сервіс
працює ефективно і, до того ж, має зручний інтерфейс. 59 %
опитаних не знають, що в бібліотеці є колекція книг на оптичних
дисках і, відповідно, не звертались до цієї послуги.
Недоліками досліджуваних послуг респонденти визначили
низький рівень поінформованості користувачів про існування та
можливості надання зазначених послуг, обмежений час роботи з
електронною бібліотекою та неможливість працювати з
повнотекстовою БД через мережу Інтернет.
Для підвищення ефективності роботи та збільшення
частоти звернень до електронної бібліотеки та колекції
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аудіокниг 20 % респондентів запропонували рекламувати ці
послуги та спростити доступ до них.
Отже, для популяризації електронної бібліотеки та
документів на електронних носіях необхідно проводити постійне
інформування користувачів про такі послуги, рекламувати їх на
сайті бібліотеки та за допомогою брошур, листівок, закладок, які
роздавалися б користувачам при кожному відвідуванні
бібліотеки.
Інноваційна бібліотечна діяльність — це визначальний
напрям розвитку Рівненської державної обласної бібліотеки.
Впровадження інформаційних технологій дозволило розширити
коло користувачів та партнерів, підвищити рівень та покращити
якість обслуговування користувачів, брати активну участь у
різноманітних дослідженнях та проектах.
УДК 351.755.6:658.26

А. О. Карачова, О. В. Попчук

СИСТЕМА «OPTIMA-WORKFLOW» ЯК ЧИННИК
ОПТИМІЗАЦІЇ ДОКУМЕНТООБІГУ В
ЗАТ «ЕЙ-І-ЕС РІВНЕЕНЕРГО»
Стрімкий розвиток інформаційний технологій створює
умови для впровадження електронного документообігу в
сучасних установах, організаціях та на підприємствах. Причому
переважна більшість з них автоматизують свій документообіг з
використанням пакету програмного забезпечення корпорації
Microsoft, що пояснюється зручністю в експлуатації та
широкими можливостями подальшого розвитку.
На сьогодні ринок продуктів електронного документообігу
стрімко розвивається. Розробляється та впроваджується нове,
більш прогресивне програмне забезпечення, завдяки якому
діяльність підприємств переходить на якісно новий рівень. І
вибір тієї чи іншої категорії систем електронного
документообігу повинен виходити з тієї мети та завдань, які є
головними для підприємства. Правильний вибір допоможе
прискорити діловодні процеси та позитивно вплинути на
діяльність підприємства.
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Так, наприклад, закрите акціонерне товариство в м. Рівне
«Ей-І-Ес
Рівнеенерго»
обрало
систему
електронного
документообігу OPTIMA-WorkFlow, яка призначена для
управління процесами створення, обробки, тиражування і
збереження документів, а також для автоматизації основних
процедур сучасного діловодства й організації документообігу.
Система електронного документообігу розрахована на
роботу як в рамках невеликого відділу, так і всієї організації з
важкою схемою інформаційних потоків. Саме система
«OPTiMA-WorkFlow» дозволить мати доступ до інформаційний
ресурсів, скоротити часові витрати пов’язані зі створенням,
обробкою, пошуком, розмноженням, передачею, одержанням,
зберіганням та використанням документів, а його наскрізний
автоматичний контроль виконання на всіх етапах роботи з
документами підвищить якість роботи виконавців, зробить
терміни підготовки документів більш прогнозованими і
керованими.
Система електронного документообігу OPTiMA-WorkFlow
поєднує в собі систему електронного діловодства та архіву
інформації, що дозволить систематизувати та поєднувати
інформацію, полегшить її аналіз та складання звітів. Ця система
зробить роботу працівників більш легкою та цікавішою. Завдяки
інформаційним технологіям рівень взаємовідносин з населенням
перейде на новий рівень. Бачиться можливим більш швидке
опрацювання запитів громадян та оперативне надання
відповідей на них.
Серед переваг цієї системи можна виділити: скорочення
обсягів паперових витрат, що пов’язані з опрацюванням
документів; використання електронних копій документів під час
роботи користувачів; колективна робота під час виконання і
розробки документів; наглядний і зручний контроль щодо
виконання встановлених доручень; необмежена кількість
контролерів і виконавців одного завдання; можливість
неодноразового перенесення терміну виконання доручення;
багаторазова можливість звітування; автоматичне зняття завдань
з контролю; встановлення зв’язків між документами в системі;
внутрішня поштова система; використання маршрутних схем;
гнучкий, інтуїтивно зрозумілий інтерфейс.
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Отже, саме програму OPTIMA-WorkFlow (поточна версія
1.19) буде впроваджено в ЗАТ «Ей-І-Ес Рівнеенерго», оскільки
вона є простою і зручною у використанні. З цією метою на
сьогодні товариство заключило договір з компанією "ОптимаУкраїна". Адже розроблені та успішно впроваджені зазначеною
компанією комплексні рішення на базі платформи процеснодокументаційного управління OPTiMA-WorkFlow повністю
вирішують задачі замовника у сфері автоматизації управління і
потоків робіт, незалежно від розміру, галузі, форми власності та
складності бізнес-процесів.
УДК 02.001.76 (083.94)

Н. П. Ковалюк, В. Д. Ясьмо

РЕГІОНАЛЬНИЙ ІННОВАЦІЙНИЙ ПРОЕКТ
«ІСТОРИЧНА ВОЛИНЬ»
Документи, які відображають різні періоди історії нашого
краю, розпорошені по бібліотеках, музеях, архівах, приватних
колекціях різних областей України та за її межами. Обласні
універсальні наукові бібліотеки володіють інформаційними
ресурсами про край, є центрами акумуляції інформації про
регіон – його природу, населення, господарство, історію та
культуру.
Територія Рівненської області була адміністративнотериторіальною одиницею колишньої Волинської губернії, яка
була створена за указом імператора Павла І 29 серпня 1797 року.
З метою акумуляції інформації про історичну Волинь та
забезпечення
доступності до таких історичних матеріалів
широкого кола користувачів Рівненська державна обласна
бібліотека та обласні бібліотеки Волинської, Житомирської,
Тернопільської і Хмельницької областей у 2007 році створили
регіональне корпоративне об’єднання «Консорціум «Історична
Волинь».
Метою діяльності «Консорціуму «Історична Волинь» є:
- акумуляція інформації про історичну Волинь, яка
знаходиться на сучасних територіях України та інших країн;
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- надання доступу широкій громадськості до інформації
про історичну Волинь;
- проведення пошукової науково-досліднницької роботи,
наукових конференцій, підготовка інфорамаційних ресурсів,
бібліографічних посібників.
Для досягнення мети визначені завдання:
- створення системи організаційної, технічної і
технологічної взаємодії бібліотек-учасниць;
- здійснення корпоративної обробки документів;
- створення зведеної бібліографічної бази даних та БД
повних текстів
документів;
- забезпечення доступу до електронних ресурсів через
мережу Інтернет та в локальній мережі бібліотек-учасниць.
Учасниками і партнерами проекту є обласні бібліотеки
Рівненської, Волинської, Житомирської, Тернопільської,
Хмельницької областей, а також Національна історична
бібліотека України, Обласна бібліотека ім. М. Горького м. Брест,
Воєводська публічна бібліотека міста Ольштин (Польща),
обласні краєзнавчі музеї, архіви, краєзнавчі товариства, Інститут
дослідження Волині в Рівному, Інститут дослідження
української діаспори при Національному університеті
«Острозька Академія», Музей книги і друкарства в м. Острозі,
Міжнародне громадське об’єднання «Волинське братство»,
історики та науковці університетів Рівного та Волині.
У 2007 році Рівненська державна обласна бібліотека
спільно з партнерами і учасниками проекту вперше в Україні
створила регіональну Електронну бібліотеку (ЕБ) «Історична
Волинь», яка представлена в мережі Інтернет http://istvolyn.info/
ЕБ «Історична Волинь» складається з таких розділів:
електронний каталог, читальний зал, новини, фотогалерея, відео
- історія Волині, дослідники Великої Волині, форум.
Електронний каталог або бібліографічна база даних (ББД)
«Історична Волинь» – зведена база даних бібліографічних
записів (БЗ) документів про історичну Волинь, що формується
бібліотеками-учасницями.
Вона включає:
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- БЗ на документи, які знаходяться в фондах бібліотекучасниць музеях, архівах, бібліотеках інших країн, приватних
колекціях, пов’язані змістом з історичною Волинню від
найдавніших часів і до 1939 року, незалежно від мови видання,
місця видання, року видання, тиражу.
На сьогодні БД містить понад 13 тис. БЗ документів.
Читальний зал це БД документів, яка представляє
електронні тексти наукової літератури, рідкісні та цінні видання,
документи від найдавніших часів до сучасності, які пов’язані
змістом з Великою Волинню, незалежно від мови, місця і року
видання, що охоплюють усі аспекти суспільно-політичного,
економічного, культурного життя історичної Волині.
У БД вже зібрано більше 1 тис. текстів документів, які
розміщено
за
відповідними
тематичними
рубриками:
Археологія, Архітектура Волині, Книгодрукування, Видатні
діячі Волині, Етнографія, фольклор, Освіта та наукове життя та
інші.
В розділі Новини відображена оперативна інформація про
визначні події історії, громадсько-політичного та культурного
життя, нові книги та інші документи.
У розділі Фотогалерея містяться фотодокументи різного
періоду історії Волині за підрозділами: мапи Волині, видатні
діячі Волині, пам'ятки Волині, етнографія Волині, Волинська
ікона.
У ній вже представлено понад 1000 фотодокументів та
довідкової інформації до них.
Розділ Відео - Історія Волині – включає відеодокументи
про Волинь, її історію, пам’ятки архітектури, книгодрукування,
історію міст видатних діячів. У розділі зібрано більше 70
відеофільмів, які розміщені за тематичними рубриками:
«Пам’ятки та пам’ятні місця Волині», «Релігія», «Видатні діячі
Волині», «Культура та мистецтво», «Історія міст і сіл»,
«Волинська земля», «Освіта та наука», «Дослідники Великої
Волині».
У розділі Дослідники Великої Волині збирається
інформація про авторів-дослідників, які є партнерами ЕБ
«Історична Волинь».
48

У 2010 році на веб-сайті створено новий розділ «Форум»,
де можна обговорити нові книги, подискутувати на цікаві теми,
залишити свої пропозиції, коментарі.
ЕБ «Історична Волинь» посідає важливе місце в системі
краєзнавчих інформаційних ресурсів про Волинську землю і є
одним з ефективних механізмів формування історичної пам’яті
Українського народу. Це своєрідний спосіб донесення до
широкого загалу культури, етносу та особливостей історичного
процесу Волинського краю.
Доступ до інформаційних ресурсів розміщених на вебсайті ЕБ «Історична Волинь» подається у відділі краєзнавчої
літератури Рівненської державної обласної бібліотеки та через
мережу Інтернет http://istvolyn.info/
УДК 35.073.515

Н. М. Крик, О. В. Попчук

НОРМАТИВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ ДІЛОВОДСТВА В
УКРАЇНІ: ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ
Діловодство – невід’ємна частина діяльності будь-якого
підприємства, установи чи організації. Розбудова Україною
власної законодавчої бази зумовлює необхідність адекватного
нормативного забезпечення організації діловодства.
Головну роль у формуванні вітчизняної нормативнометодичної бази діловодства відіграє центральний орган
виконавчої влади з архівної справи і діловодства в Україні –
Державний комітет архівів України і його галузевий інститут
Український науково-дослідний інститут архівної справи та
діловодства.
Нормативне та методичне забезпечення є одним з
головних чинників, що сприяє раціональній організації
діловодства в будь-якій установі. Від організації діловодних
процесів залежить якість керування установою в цілому. До
фахівців сфери діловодства у кваліфікаційних характеристиках
існує вимога обов’язкового знання нормативної бази
діловодства.
49

Аналізуючи підходи сучасних науковців щодо структури
нормативної бази з діловодства, можна виокремити:
- законодавчі акти України, які регламентують основні засади
державної політики у сфері інформації та документації;
- Укази Президента, постанови Уряду у сфері діловодства;
- правові акти органів виконавчої влади (міністерств,
комітетів служб) як загальногалузевого, так і відомчого
характеру;
- правові акти нормативного та інструктивного характеру,
методичні документи з діловодства установ, організацій,
підприємств;
- державні стандарти на документацію;
- нормативні документи з організації архівного зберігання
документів.
Незважаючи на унормування в Україні нормативноправовими актами процесів діловодства, низка аспектів
організації діловодства не встановлені:
 потреба у законодавчому акті з організації діловодства,
сфера дії якого поширювалася б на юридичних осіб всіх форм
власності та підприємців;
 необхідність визначення міри покарання за умисне
псування, знищення, приховування, незаконну передачу іншій
особі службових документів;
 необхідність обов’язкового застосування розроблених
стандартів щодо вимог оформлення документів;
 потреба у законодавчому унормуванні загальних положень
щодо організації електронного діловодства.
Всі ці проблеми міг би вирішити закон України «Про
діловодство», мета якого полягає у встановленні правових засад
організації діловодства в країні для визначення єдиних норм
створення управлінських документів та роботи зі службовими
документами з будь-якими носіями інформації в органах
державної влади, органах місцевого самоврядування, а також в
установах всіх форм власності.
Очікується затвердження та реєстрація у Міністерстві
юстиції України Типової інструкції з діловодства у центральних
органах виконавчої влади, Раді міністрів АР Крим, місцевих
50

органах виконавчої влади та Переліку типових документів, що
створюються в діяльності органів державної влади та місцевого
самоврядування, інших підприємств, установ та організацій, із
зазначенням строків зберігання документів.
Типова інструкція буде основним нормативно-правовим
актом, що встановлюватиме загальні правила документування
управлінської діяльності центральних і місцевих органів
виконавчої влади та Ради міністрів АР Крим і регламентуватиме
порядок роботи з документами з моменту їх створення або
надходження до відправлення або передання в архів.
Перелік типових документів розробляється на заміну
аналогічного документу, який був затверджений наказом
Головного архівного управління від 20 липня 1998 року і на
сьогоднішній день є основним нормативним актом, призначеним
для використання установами та організаціями під час відбору
на зберігання і для знищення типових документів, тобто
загальним для всіх або більшості організацій.
УДК 35.07:316.422

О. С. Логвин, В. Д. Ясьмо

ВДОСКОНАЛЕННЯ ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ В РІВНЕНСЬКОМУ
ПРОФЕСІЙНОМУ ЛІЦЕЇ
В процесі управління керівники й фахівці постійно мають
справу з інформацією як необхідним засобом розробки та
реалізації управлінських рішень. За допомогою інформації
реалізується зв'язок між суб’єктом і об’єктом, керуючою і
керованою частинами системи управління.
З огляду на це, вагомого значення в системі управління
надається документно-інформаційному забезпеченню (ДІЗ) –
діяльності фахівців (спеціальних працівників або підрозділів)
по створенню, фіксації та оформленню документаційної
інформаційної бази на різних носіях, специфічних засобів і
методів її обробки для використання управлінським апаратом у
процесі реалізації його функцій.
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ДІЗ є складовою частиною будь-якої управлінської
діяльності і має інформаційну основу, оскільки надає й
поширює
необхідну
управлінську
інформацію
серед
компетентних осіб для використання в процесі прийняття та
реалізації управлінських рішень. Процес управління потребує
надання своєчасної
достовірної і повної інформації, яка
представлена у формі управлінських документів і реалізується
за допомогою цих документів.
Основними завданнями ДІЗ управлінської діяльності є:
 виявлення, відбір, аналіз різних джерел інформації, їх
систематизація, надання їм загальноприйнятих форм
сприйняття, доведення до користувачів, підготовка для
подальшого зберігання;
 забезпечення процесів управління якісною документацією;
 забезпечення своєчасного отримання повної, достовірної
інформації, у необхідній формі та узгодженості з чинним
законодавством;
 надання актуальної інформації суб’єкту управління
(керівнику) із заданою періодичністю;
 організація цілеспрямованих масивів інформації і
інформаційних потоків в установі, в тому числі із
використання комп’ютерних інформаційних систем;
 скорочення інформаційних потоків до оптимального
мінімуму;
 збір, опрацювання і передача інформації за допомогою
новітніх технологій автоматизації цих процесів.
Вдосконалення ДІЗ процесу управління у Рівненському
професійному ліцеї спрямовано на поліпшення документування
організації навчального процесу і підвищення ефективності
роботи з документами, які регламентують навчальний процес
відповідно до закону України «Про освіту».
Вдосконалення
ДІЗ
управління
у
Рівненському
професійному ліцеї обумовлено низкою проблем.
Актуальним питанням є впровадження інформаційних
технологій в процес управління інформаційними потоками.
Відчутною є проблема невідповідності науково-методичного
управління документацією потребам часу, що базується
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переважно на розробках 90-х років. Ефективність ДІЗ
управління знижує недосконалість процесів формування,
опрацювання, поточного й архівного збереження та
використання управлінської документації. Недосконалий
документообіг в установі спричинив неоперативне забезпечення
її структурних підрозділів
інформацією, що позначається
негативно на їх злагодженій діяльності, призводить до зниження
продуктивності праці, нераціонального використання людських,
технічних, комунікаційних та інших ресурсів установи.
Для вдосконалення ДІЗ управління важливо вирішити два
важливих завдання:
1. створення чіткої системи підготовки й опрацювання
документної управлінської інформації;
2. вибір
раціональної
стратегії
автоматизації
для
застосування комп’ютерних систем в обробці та друці
документів.
Також шляхами вдосконалення ДІЗ установи можуть бути:
 підвищення діловодної кваліфікації працівників;
 використання
сучасних
програм
автоматизації
діловодства;
 впровадження єдиних нормативно-методичних основ,
принципів і правил документування інформації і роботи
з документованою інформацією;
 посилення забезпечення інформаційної безпеки та
захисту інформації від несанкціонованого доступу;
 впровадження раціональних прийомів роботи з
управлінською документацією.
У вирішенні цих завдань необхідно керуватись існуючими
нормативними документами, вимогами ДСТУ, рекомендаціями
фахівців і спиратись на сучасні інформаційні технології, досвід
зарубіжних і вітчизняних установ.
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УДК 351.9

С. С. Михальчук, О. В. Попчук
ДЕРЖАВНА РЕЄСТРАЦІЯ ЯК ВИД
АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ

Державна реєстрація суб'єктів підприємництва є однією з
найбільш важливих процедур, що безпосередньо впливає на
розвиток підприємництва й у цілому економіки країни.
Вона складається зі стадій, до яких відноситься: прийом
державним реєстратором документів; здійснення акту державної
реєстрації (тобто внесення запису про проведення державної
реєстрації до єдиного державного реєстру); оформлення і видача
свідоцтва про державну реєстрацію; передача відомостей про
державну реєстрацію до органів статистики, державної
податкової служби, Пенсійного фонду України та фондів
соціального страхування для взяття юридичної особи або
фізичної особи-підприємця на облік.
Першим етапом, з яким стикається підприємецьпочатківець - це реєстрація підприємницької діяльності, яка
проводиться державним реєстратором виключно у виконавчому
комітеті міської ради міста обласного значення або у районній.
Державна реєстрація суб'єктів підприємницької діяльності
(фізичної і юридичної особи), що створюється на території
Млинівського району, проводиться державним реєстратором в
Млинівській районній державній адміністрації відповідно до
Закону України ―Про державну реєстрацію юридичних та
фізичних осіб – підприємців‖, який ввійшов в дію з 1 липня 2004
року.
Згідно закону, під державною реєстрацією (фізичних і
юридичних) осіб-підприємців розуміється засвідчення факту
набуття або позбавлення статусу підприємця фізичною особою,
а також вчинення інших реєстраційних дій, які передбачені цим
Законом, шляхом внесення відповідних записів до Єдиного
державного реєстру.
Реєстрація суб'єктів підприємництва базується на кількох
основних принципах, що відображають характерні риси
відносин у цій сфері:
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 принцип законності, який означає дотримання закону
всіма учасниками реєстраційного процесу;
 принцип достовірності, суть якого в тому, що відомості,
які містяться в Єдиному державному реєстрі, повинні
відповідати дійсності;
 принцип єдності, що знаходить своє втілення в
наступному: єдиний порядок (процедура) державної
реєстрації;
 принцип гласності (відкритості), що означає: будь-яка
особа має право одержати інформацію про відомості, що
містяться в Єдиному державному реєстрі.
Згідно ст. 42 Закону України „Про державну реєстрацію
юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців‖ для проведення
державної реєстрації фізична особа, яка має намір стати
підприємцем, повинна подати певний перелік документів.
Вимагати додаткові документи для проведення державної

реєстрації, що не передбачені Законом забороняється.
Якщо всі необхідні документи подані, державний
реєстратор за відсутності підстав для залишення документів,
зобов'язаний перевірити ці документи на відсутність підстав для
відмови у проведенні державної реєстрації фізичної особипідприємця, які передбачені Законом. Перевірка на відсутність
підстав здійснюється з використанням відомостей Єдиного
державного реєстру (автоматизованої системи збирання,
накопичення, захисту, обліку та надання інформації про
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців).
Згідно закону строк державної реєстрації фізичної
(юридичної) особи - підприємця не повинен перевищувати два
робочих дні з дати надходження документів для проведення
державної реєстрації фізичної (юридичної) особи-підприємця, а
дата внесення до Єдиного державного реєстру запису про
проведення державної реєстрації фізичної особи-підприємця є
датою державної реєстрації фізичної особи-підприємця.

Останньою стадією державної реєстрації є видача
свідоцтва про державну реєстрацію фізичної (юридичної)
особи-підприємця,
яке
повинно
бути
відповідно
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оформлено: підписується державним реєстратором та
засвідчується його печаткою.
Незважаючи на те, що з 90-років йде процес прийняття
нової нормативної бази, державна реєстрація врегульована
недостатньо. В результаті цього, порядок створення,
реорганізації та припинення діяльності суб'єктів постійно
створює проблеми як підприємцям, так і самим фахівцям органів
державної реєстрації.
Проблеми полягають у необґрунтованих відмовах у
проведені державної реєстрації, нездійснення державної
реєстрації у встановлений строк, несвоєчасне або неточне
внесення записів про юридичну особу або фізичну особупідприємця до Єдиного державного реєстру, незаконна відмова
в наданні або несвоєчасне надання відомостей, що містяться в
Єдиному
державному
реєстрі,
порушення
порядку,
недосконалості закону.
Тому внесення доповнень та змін до Закону України „Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців‖ було необхідністю. Зокрема, Президент України
підписав Закон України «Про внесення змін до Закону «Про
державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців» щодо проведення електронної реєстрації» № 2609–
VІ від 19.10.2010 року.
УДК 35.073.515

Н. М. Мудрук, О. В. Попчук

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ДІЛОВОДСТВА ЗА
ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН В ОРГАНАХ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Організація діловодства за зверненнями громадян
регламентується Інструкцією з діловодства за зверненнями
громадян в органах влади і місцевого самоврядування,
об’єднаних громадян, на підприємствах, в установах,
організаціях незалежно від форм власності, затвердженою
постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року.
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У ній визначено чіткий порядок роботи зі зверненнями
громадян, незалежно від категорії і специфіки діяльності,
постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження
Класифікатора звернень громадян» від 24 вересня 2008 року №
856, а також Законом України «Про звернення громадян» від 2
жовтня 1996 року № 393.
Діловодство за зверненнями громадян в органах місцевого
самоврядування ведеться окремо від інших видів діловодства
спеціально призначеною посадовою особою або окремим
структурним підрозділом служби діловодства.
Всі види звернень громадян, а саме викладена в письмовій
або усній формі пропозиція (зауваження), заява (клопотання) та
скарга приймаються, обліковуються, реєструються в день
надходження. Реєстрація письмових звернень здійснюється або в
окремих реєстраційних журналах, або на реєстраційноконтрольних картках, придатних для оброблення персональними
комп’ютерами.
Перспективним напрямом з вдосконалення роботи зі
зверненнями громадян в органах місцевого самоврядування
могло б бути утворення відділу (сектору), який би здійснював
контроль за станом роботи з відповідними документами у
виконавчих органах, координував би роботу на відповідній
території. Таким відділом може бути, наприклад, Центральна
диспетчерська служба.
Раціональним було б запровадження електронної системи
обробки звернень громадян у всіх органах місцевого
самоврядування. Система оброблення звернень громадян
повинна забезпечувати виконання наступних функцій:
 автоматичне
формування
реєстраційної
картки
поставленого питання;
 автоматичний вибір структурних підрозділів місцевих
рад та їх виконавчих органів до компетенції яких входить
вирішення поставленого питання;
 введення інформації про хід виконання питання;
 формування звітів про звернення громадян та хід
виконання поставлених у них питань.
Слід зазначити, що необхідною умовою утворення
диспетчерської служби в органі місцевого самоврядування є
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наявність системи підготовки і перепідготовки персоналу,
спрямованої на забезпечення комп’ютерної грамотності та
необхідного рівня інформаційної культури працівників цих
органів. Працівники, відповідальні за роботу зі зверненнями
громадян, мають знати нормативно-правові акти, що
регламентують ці питання, насамперед Закон України «Про
звернення громадян».
УДК 004.738.5.056

Л. В. Небувайло, В. Д. Ясьмо

БЮЛЕТЕНЬ "ПРОМИСЛОВА ВЛАСНІСТЬ":
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ТА ПОШУКОВА БАЗА
Офіційний бюлетень "Промислова власність" (БПВ)
видається Укрпатентом з 1993 року. Він відображає відомості
про об`єкти промислової власності України і є офіційним
сигнальним бібліографічним виданням, основним і єдиним
джерелом інформації про зміни правового статусу патентних
документів на всіх стадіях патентного діловодства, починаючи з
дати подачі заявки і закінчуючи припиненням терміну дії
патенту. Періодичність його видання встановлюється, виходячи
з обсягу матеріалів, що надійшли на публікацію: з 1993 р. по
2001 р. - від 3 до 11 номерів на рік, починаючи з 2002 року, один раз на місяць, з квітня 2007 року - двічі на місяць.
БПВ складається з двох книг.
Книга 1. "Винаходи, корисні моделі, топографії
інтегральних мікросхем" містить такі розділи: офіційні
повідомлення; відомості про заявки на винаходи, які прийняті
до розгляду; відомості про видачу патентів України на
винаходи; відомості про видачу деклараційних патентів України
на винаходи; відомості про видачу патентів України на корисні
моделі; відомості про реєстрацію топографій інтегральних
мікросхем; покажчики (іменний, нумераційний, індексний);
сповіщення.
Книга 2. "Промислові зразки, знаки для товарів і послуг,
кваліфіковані зазначення походження товарів" включає розділи:
офіційні повідомлення; відомості про видачу патентів України
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на промислові зразки; відомості про видачу свідоцтв України на
знаки для товарів і послуг; відомості про знаки, зареєстровані
відповідно до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків та/або Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну
реєстрацію знаків, яким надана охорона в Україні; відомості про
добре відомі знаки в Україні;відомості про заявки на реєстрацію
кваліфікованих зазначень походження товарів та/або права на
використання кваліфікованих зазначень походження товарів, які
прийняті до розгляду; відомості про реєстрацію кваліфікованих
зазначень походження товарів; відомості про реєстрацію права
на використання зареєстрованих кваліфікованих зазначень
походження товарів; покажчики (іменний, нумераційний,
індексний); сповіщення; кольорові зображення промислових
зразків; кольорові зображення знаків для товарів і послуг.
Інформаційний потенціал БПВ відображається на основі
МПК (Міжнародної класифікації ОПВ).
З урахуванням змін у чинній нормативно-правовій базі
сфери правової охорони інтелектуальної власності здійснюється
удосконалення структури офіційного бюлетеня та складу
відомостей, що публікуються в ньому. Зокрема основний склад
відомостей, що публікуються в БПВ, доповнено такими
розділами: "Відомості про знаки, зареєстровані відповідно до
Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію знаків та/або
Протоколу до Мадридської угоди про міжнародну реєстрацію
знаків, яким надана охорона в Україні" (з № 7 за 2003 р.),
"Кольорові зображення промислових зразків", "Кольорові
зображення знаків для товарів і послуг" (з № 3 за 2005 р.),
"Відомості про добре відомі знаки в Україні" (з № 7 за 2005 р.)
та ін.
По закінченню 18 місяців від дати подання заявки на
винахід (а якщо заявлено пріоритет, то від дати її пріоритету) в
БПВ публікуються відомості про заявку за умови, якщо вона не
відкликана, не вважається відкликаною або за нею не прийнято
рішення про відмову у видачі патенту.
У 2005 році Укрпатентом завершено комплекс робіт з
переходу до публікації національної патентної документації на
електронних носіях — CD-ROM (паралельно з виданнями на
паперовому носієві), що дає можливість здійснювати
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міжнародний обмін патентною документацією з використанням
сучасних носіїв інформації і забезпечує якісно нові можливості її
використання, значно знижує витрати на публікацію, пересилку
та зберігання. З січня 2005 року здійснюється щомісячний
випуск БПВ також на дисках CD-ROM.
Електронна версія БПВ безкоштовно розсилається всім
органам державної системи науково-технічної інформації;
органам державної влади та організаціям України, які надіслали
відповідні листи; патентним відомствам зарубіжних країн, з
якими Україна здійснює обмін патентно-інформаційними
продуктами на CD-ROM. Ця БД містить бібліографічні дані у
тому ж обсязі, як і друковане видання офіційного бюлетеня, та
актуалізується двічі на місяць.
Довідково-пошуковий апарат БПВ містить передмову,
зміст, анотації, примітки та допоміжні покажчики. Пошукова
база забезпечує
три основних види патентних пошуків:
тематичний, іменний, нумераційний, а також пошук патентних
документів-аналогів. Основними засобами пошуку є міжнародні
патентні класифікації.
Як додатки до офіційного БПВ на паперовому носієві
опубліковані міжнародні класифікації ОПВ у перекладі
українською мовою.
Інформаційно-пошукова
база
БПВ
постійно
вдосконалюється на основі сучасних патентно-інформаційних
технологій і міжнародних стандартів.
УДК 024:025.22:027

В. В. Новак, В. Д. Ясьмо

ІНФОРМАЦІЙНІ РЕСУРСИ УКРПАТЕНТУ В
СИСТЕМІ ПАТЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Розвиток інформаційних потреб користувачів та
інформаційних технологій, необхідність оперативного доступу
до патентно-інформаційних ресурсів ставить завдання
підвищення якості патентно-інформаційного забезпечення
діяльності у сфері інтелектуальної власності.
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Патентно-інформаційного забезпечення користувачів
полягає у здійсненні сукупності заходів, спрямованих на
створення сприятливих умов надійного та швидкого отримання
користувачами (фізичними та юридичними особами) певних
відомостей про об'єкти промислової власності (ОПВ), а також
стосовно їх охорони, характеру та обсягу прав заявників і
власників охоронних документів, що складають патентноінформаційні ресурси України.
У
рамках
патентно-інформаційного
забезпечення
широкого кола користувачів ДП "Український інститут
промислової
власності"
(Укрпатент)
через
веб-сайт
www.ukrpatent.org надає доступ до різноманітних баз даних (БД)
та інформаційно-довідкових систем (ІДС) про ОПВ. В мережі
Інтернет представлені 10 БД та 8 ІДС.
Для проведення пошуку доступні БД "Винаходи (корисні
моделі) в Україні‖, "Зареєстровані в Україні знаки для товарів і
послуг‖; "Промислові зразки, зареєстровані в Україні‖ та ін.
Вони забезпечують предметний (тематичний), іменний,
нумераційний пошук, а також пошук за ключовими словами в
тексті та повному описі охоронного документа. Актуалізація БД
здійснюється двічі на місяць, доступ до них в мережі Інтернет
переважно є безкоштовним.
ІДС, представлені на веб-сайті Укрпатенту, поділяються
на дві групи. До першої групи відносяться ІДС про стан
діловодства за заявками на ОПВ, наприклад, "Стан діловодства
за заявками на промислові зразки в Україні‖; "Стан діловодства
за заявками на винаходи‖ та інші.
До другої групи відносяться ІДС, що включають редакції
міжнародних класифікацій ОПВ, зокрема, "Міжнародна
патентна класифікація. Восьма редакція (2006). Базовий рівень"
та інші.
Ці ІДС містять відомості, які відображені у відповідних
міжнародних класифікаторах. Вони мають пошукові системи, за
допомогою яких користувачі можуть здійснювати оперативний
пошук. Доступ до усіх ІДС не потрібує додаткової реєстрації і є
безкоштовним.
На сайті Укрпатенту представлений розділ, що містить
інформацію та посилання на закордонні БД патентних відомств
61

світу, доступ до яких можливий через Інтернет, адреси вебсайтів зарубіжних відомств інтелектуальної власності та
міжнародних організацій.
З метою успішного вирішення поставлених завдань ДП
Укрпатент створено та постійно здійснюється комплектування
фонду Патентно-інформаційної бази та Фонду патентної
документації громадського користування національною та
зарубіжною патентною документацією.
ПІБ – це пошуковий фонд патентної документації
службового користування, призначений для проведення
кваліфікаційної експертизи заявок на винаходи. ФГК,
призначений для забезпечення доступу широкого загалу
громадськості до патентної інформації.
Укрпатентом створюються нові патентно-інформаційні
продукти на CD і DVD, які накопичуються, актуалізуються та
зберігаються і є доступними через мережу Інтернет
зацікавленим юридичним та фізичним особам. Зокрема із січня
2011 року підтриманий та опублікований лише один текст МПК,
який відповідає поглибленому рівню поточної версії
класифікації. Структура МПК спрощується та уніфікується,
завдяки скасуванню поділу на базовий та поглиблений рівні.
Вітчизняні користувачі патентної інформації матимуть
можливість під час пошуку використовувати основні групи
уніфікованої структури МПК в перекладі українською мовою, а
починаючи з І кварталу 2012 року – оновлену українську версію
МПК-2012.01, тексти якої будуть представлені лише в Інтернеті.
Укрпатентом розповсюджуються відомості про патентноінформаційні ресурси, ОПВ України (семінари, конференції,
виставки, круглі столи, публікації у ЗМІ, буклети, веб-сайти,
публічні виступи тощо). Здійснюється міжнародний обмін
патентною документацією, та міжнародне співробітництво в
галузі патентної інформації, документації та стандартизації.
Отже, інформаційні ресурси Укрпатенту, забезпечують
створення сприятливих умов для надійного та швидкого
отримання користувачами певних відомостей про ОПВ, а також
їх охорону, характер та обсяг прав заявників і власників
охоронних документів.
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УДК 002:342.5

Ю. І. Твердохліб, О. В. Попчук

ОСНОВНІ ШЛЯХИ ОПТИМІЗАЦІЇ РОБОТИ З
ДОКУМЕНТАМИ В ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ
Однією з форм управлінської діяльності, що здійснюється
в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, а
також на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм
власності є організація роботи з документами. Відповідно до
ДСТУ 2732:2004 «Діловодство й архівна справа. Терміни та
визначення понять» організація роботи з документами – це
організування документообігу, формування справ, зберігання
службових документів та користування ними у поточній
діяльності установи.
Організація роботи з документами в установі
розглядається як комплекс засобів, форм і методів виконання
робіт, пов’язаних з обробкою і рухом готових документів,
включаючи отримання документів, що надійшли ззовні до
системи, їх розподіл, реєстрацію і доставку виконавцям,
переміщення всередині організації, захист від несанкціонованого
доступу, зберігання та користування ними у поточній діяльності
установи, передавання до архіву.
Удосконалення організації роботи з документами в
установі полягає в наступному:

встановлення раціональної послідовності руху й
опрацювання документованої інформації;

досягнення
оперативності,
яка
забезпечує
чітке
проходження документа від моменту складання чи
одержання до виконання;

розроблення раціональних схем проходження основних
видів документів, отримання і виконання вхідних
документів;

проходження внутрішніх документів у процесі їх
підготовки виконавцями з врахуванням новітніх
інформаційних технологій.
Одним з основних напрямків оптимізації роботи з
документами в державних установах є впровадження
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електронної системи документообігу, яка дозволяє оперативно
шукати потрібні документи, прискорено обмінюватися
інформацією, контролювати процес проходження документа чи
завдання, знизити ризик втрати або псування документа, знизити
ризик несанкціонованого доступу до даних, знизити вартість
збереження документів, нагадувати користувачам про їхні
завдання, проводити моніторинг завантаженості персоналу.
Згідно із Законом України «Про електронні документи й
електронний документообіг», електронний документообіг – це
сукупність процесів створення, оброблення, відправлення,
передавання, одержання, зберігання, використання та знищення
електронних документів, які використовуються із застосуванням
перевірки цілісності та у разі необхідності з підтвердженням
факту одержання таких документів.
Впровадження
сучасного
програмно-інформаційно
забезпечення дасть можливість побудувати корпоративні
рішення для забезпечення більш чіткої і прозорої роботи різних
гілок влади і швидкого реагування на різного роду проблеми. Це
стає можливим завдяки створенню та підтримці достовірних баз
даних по одному шаблону з використанням централізованої
нормативно-довідкової інформації, формування консолідованої
звітності на різних рівнях органів влади для проведення
моніторингу і прийняття управлінських рішень.
Систему
програмно-інформаційного
забезпечення
організаційно-управлінської діяльності владних структур
пропонується побудувати на базових концепціях для таких
масштабів, розроблених корпорацією Microsoft, так званій
системі Microsoft Solutions Framework (MSF), яка дозволяє
розглядати архітектуру інформаційних технологій з п’яти
позицій (перспектив), а саме:
 ієрархія;
 інформація;
 програмне забезпечення;
 організація;
 управління.
Принципи
розробки
інформаційно-програмного
забезпечення по системі MSF включає набір моделей, підходів
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та методів, які допоможуть розробити для органів влади
інформаційні технології, впровадити та використовувати їх для
вдосконалення організаційно-управлінської діяльності.
Для раціонального використання технічних комп’ютерних
засобів і програмного забезпечення доцільно розгорнути
корпоративну інформаційну комп’ютерну мережу, робота в якій
побудована на INTERNET технологіях (обробка інформації
здійснюється програмним забезпеченням, створеним на основі
сучасного середовища розробки з використанням систем
управління базами даних за допомогою доступу до WEB-сайтів).
Дані формуються в банки даних, що створюються та
функціонують під системою управління базами даних, що
забезпечує
їх
надійне
зберігання,
оперативний
та
контрольований доступ до інформації.
Наскрізний автоматичний контроль виконання на всіх
етапах роботи з документами кардинально підвищує якість
роботи виконавців, робить терміни підготовки документів більш
прогнозованими і керованими. Для пошуку прихованих
закономірностей у великих масивах даних можна приймати
більш ефективні рішення і дії, що базується на відповідних
технологіях діставання інформації з даних. Усе це можливо
тільки в системі управління, побудованій на основі цілком
електронного документообігу.
УДК 332.012.324:025.135

Г. М. Швороб, В. Д. Ясьмо

ПРОБЛЕМИ ДІЯЛЬНОСТІ ДОКУМЕНТНОІНФОРМАЦІЙНОЇ СЛУЖБИ УСТАНОВИ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Сьогодні в управлінських структурах України гостро
стоїть проблема статусу служб документного забезпечення і
контролю їхньої роботи державою. Недостатньо уваги
приділяється розробці нормативно-методичної бази діяльності
служб документного забезпечення управління (ДЗУ), підготовці
та підвищенню кваліфікації їх працівників.
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Функції ДЗУ в органах державної влади, органах
місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в
установах та організаціях усіх форм власності зазвичай
виконують спеціальні структурні підрозділи: секретаріат,
приймальня, канцелярія, інформаційно-аналітичний відділ тощо.
Тому актуальним сьогодні є створення, шляхом об`єднання
функцій канцелярії, секретаріату й інформаційного центру в
єдиний підрозділ (документно-інформаційна служба) з
підпорядкуванням його першому керівникові. Головна мета
такого підрозділу має полягати в досконалому ДЗУ, якісному
наданні документно-інформаційних послуг, вчасної обробки і
передаванні інформації на різні рівні керування необхідної для
прийняття управлінських рішень. Такі завдання, на думку
сучасних науковців, покладаються на службу ДЗУ.
Служба ДЗУ – це структурний підрозділ, або працівник,
який забезпечує організацію документування та документообігу
службових документів, тимчасове, до передання архівному
підрозділу, зберігання документаційного фонду або його
частини, та організує роботу зі службовими документами в
інших структурних підрозділах суб`єкта ДЗУ.
Вивчення наукових джерел дає підставу вважати, що
служби документаційного забезпечення управління можуть мати
різні назви: управління справами, відділ діловодства, відділ ДЗУ,
загальний відділ, секретаріат, служба управління документацією
та ін. Як свідчить практика, залежно від рівня управління і
технології можливе створення й діяльність таких служб ДЗУ:
- управління справами (в міністерствах і відомствах);
- загальний відділ (у виконавчих комітетах рад і в органах
управління громадських організацій);
- канцелярія (в корпораціях, об`єднаннях, науководослідних, проектних, конструкторських організаціях та
обчислювальних центрах, в апараті управління
виробничих об`єднань та промислових підприємств).
Слід зазначити, що факторами, які визначають
організаційну побудову служби ДЗУ, є її основні завдання, обсяг
робіт по кожному з них, а також розмір установи, кількість її
структурних підрозділів, їх територіальне розміщення, загальна
кількість працівників, кількість рівнів прийняття рішень, норми
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управління, прийняття системи документування й організації
роботи з документами, рівень механізації й автоматизації
діловодних процесів тощо.
Діяльність такої служби повинна мати відповідне
організаційно-методичне забезпечення. ЇЇ штати мають бути
укомплектовані кваліфікованими фахівцями. Потребують
регламентації питання, пов`язані із застосуванням нових
інформаційних технологій, комп`ютеризацією і використанням
сучасних засобів комунікацій.
Документно-інформаційна служба установи, насамперед,
має бути оснащена сучасними засобами комп’ютерної та іншої
багатофункціональної організаційної техніки з метою якісного
опрацювання відомостей й виконання поставлених завдань. Така
служба має виконувати головну обслуговуючу функцію
управління – досконале документне забезпечення прийняття
управлінських рішень.
УДК 658.310.8(004.91)

К. В. Юхимчук, В. Д. Ясьмо

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ РОБОТИ З
УПРАВЛІНСЬКИМИ ДОКУМЕНТАМИ В УСТАНОВІ
Діяльність будь-якої установи відображається в
управлінських документах. До них звертаються кожного разу,
коли в цьому виникає необхідність – через багато років і навіть
століть. В цьому і проявляється сутність і значення
управлінської документації.
Робота з управлінськими документами виконується як
традиційними методами (вручну), так і за допомогою засобів
механізації та автоматизації. Але всі її етапи залишаються
постійними.
Конкретна робота з управлінськими документами
покладається на службу документаційного забезпечення
управління установи, основним завданням якої є встановлення
єдиного порядку документування і роботи з документами в
установі на основі використання сучасної обчислювальної
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техніки, автоматизованої технології роботи з документами та
скорочення кількості документів.
Відповідно до цього завдання документно-інформаційна
служба встановлює основні напрямки роботи з управлінськими
документами:
документування;
організація
роботи
з
документами; організаційно-методичне керівництво; контроль за
виконанням управлінських документів.
Документування – тобто створення управлінських
документів. Цей напрям
включає: підготовку проектів
документів; забезпечення оформлення і випуску документів;
друкарське виготовлення, копіювання і тиражування документів.
Організація роботи з документами – організація
документообігу, формування справ, зберігання управлінських
документів та користування ними у поточній діяльності
установи.
Здійснення
організаційно-методичного
керівництва
роботою з документами в підрозділах установи. Цей напрям
передбачає встановлення єдиних вимог до документування
управлінської
інформації,
регламентацію
роботи
з
управлінськими документами в установі.
Контроль виконання – це практична робота щодо
здійснення поточного нагляду за станом виконання
призначеними особами тих чи інших управлінських документів.
Контролю підлягають зареєстровані документи, в яких
встановлено певні завдання.
Важливе значення для вдосконалення основних напрямів
роботи з документами в установах має поліпшення нормативнометодичного забезпечення. Незважаючи на те, що діловодство є
однією з найрегламентованіших сфер діяльності, адже правила
та норми складання документів та порядку роботи з ними
встановлено понад сотнею нормативних актів та методичних
документів, проте, існують деякі проблеми.
Зокрема, досі не прийнято Закон «Про діловодство», який
мав встановити правові засади організації діловодства в Україні
з метою визначення єдиних норм створення управлінських
документів і роботи з ними в установах різних рівнів. Необхідно,
щоб фахівці з діловодства мали змогу на практиці реалізовувати
положення цього Закону.
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Обов'язковою
умовою
покращення
роботи
з
управлінськими документами є впровадження сучасних
технологій. Механізація і автоматизація необхідна на всіх етапах
діловодного процесу: при реєстрації і підготовці документів, їх
копіюванні, оперативному зберіганні і транспортуванні, при
здійсненні контролю за виконанням тощо.
З метою більш раціонального використання технічних
засобів, ПК в установах необхідно запровадити відповідне
програмне забезпечення, створювати централізовані служби –
сектори діловодства, друкарські і копіювальні бюро тощо. Під
час впровадження нових технологій роботи з документами
необхідно залучити спеціалістів до обслуговування техніки та її
ремонту.
Повинна проводитись належна підготовка кадрів, яка
передбачає навчання персоналу роботі з технічними засобами на
робочих місцях та спеціальних курсах, шляхом проведення
семінарських занять та іншими методами.
Необхідно
дотримуватись
культури
оформлення
управлінських документів. Вони повинні мати належний вигляд,
добре сприйматись візуально, оскільки є «обличчям» даної
установи, мають відповідати дійсним нормам, стандартам,
вимогам.
Керівництву установи для підвищення ефективності
роботи з управлінськими документами необхідно вчасно
розглядати
отриману
кореспонденцію,
слідкувати
за
правильністю і законністю складання документів, не допускати
тяганини в їх оформленні, постійно контролювати виконання
управлінських документів.
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СЕКЦІЯ 2
"АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ"
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УДК 001.8

Ж. В. Бабенко

РОЗВИТОК ТЕРМІНОСИСТЕМИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА
Зміна традиційних підходів до реалізації інформаційних
послуг користувачам, зростаючі темпи віртуалізації даних
послуг зумовлюють необхідність аналізу проблеми розвитку та
вдосконалення терміносистеми інформаційного обслуговування
споживачів як компонента інформаційної діяльності.
Для означення процесу надання інформаційних послуг
користувачам
традиційно
використовується
термін
«інформаційне обслуговування». У діяльності інформаційних
установ бібліотечного типу набув поширення термін
«бібліографічне обслуговування». З 90-тих років ХХ ст.
діяльність елементів інформаційної інфраструктури суспільства
розглядається в контексті маркетингової концепції, основу якої
складає клієнт-орієнтований підхід. Саме в даний період
формується підхід до оцінки інформаційного обслуговування
користувачів з позицій сервісології. У 90-ті роки ХХ ст. в сферу
інформаційної діяльності було введено термін «інформаційний
сервіс», який отримав визнання професійного співтовариства.
На нашу думку, стандартизація терміну «інформаційний
сервіс» і застосування його в якості синоніму традиційного
поняття «інформаційне обслуговування» цілком обгрунтовані,
оскільки сутність інформаційного обслуговування полягає у
задоволенні інформаційних потреб користувачів шляхом
надання інформаційних послуг. Тобто, у вказаному терміні
окреслено предметну галузь потреб, які забезпечують
інформаційні установи.
На сьогодні в межах інформаційного сервісу функціонує
дві основні підсистеми, спрямовані на задоволення
інформаційних потреб користувачів у різних режимах. В
залежності від характеру послуг, які надаються споживачам, та
режиму доведення інформації до користувачів, в інформаційних
установах традиційно виокремлюють два основні види
інформаційного
сервісу:
довідково-бібліографічне
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обслуговування
(ДБО);
бібліографічне
інформування
споживачів.
ДБО передбачає реалізацію інформаційних послуг
користувачам у режимі «запит-відповідь». Отже, даний вид
інформаційного сервісу спрямований на забезпечення
ситуативних інформаційних потреб, які виникають на підставі
проблемної ситуації базової діяльності споживачів.
Термін «ДБО» для означення вказаних процесів
інформаційного забезпечення користувачів набув поширення в
бібліотеках. На наш погляд, він не відображає сучасного стану
функціонування інформаційних установ (в т.ч., і бібліотек),
оскільки на сьогодні спостерігається підвищення попиту
користувачів на одержання не бібліографічних даних, а
відомостей фактографічного, концептографічного характеру.
Бібліографічна довідка стає «робочим» етапом пошуку, а не його
результатом. Даний вид інформації слугує доповненням до
фактографічної чи іншої інформації, яка видається користувачу.
Адекватно
реагуючи
на
трансформацію
потреб
користувачів, інформаційні установи все більшою мірою
спрямовують діяльність довідково-інформаційних служб на
надання послуг комплексного характеру на основі широкого
застосування комп’ютерних технологій, що дозволяє значно
підвищити їх якість. В інформаційному обслуговуванні
користувачів в цілому, а не тільки в межах ДБО, окреслилась і
чітко прослідковується тенденція інтеграції бібліотечних та
інформаційних послуг.
З огляду на вищезазначене, вважаємо за доцільне
стандартизацію
терміну
«довідково-інформаційне
обслуговування споживачів у режимі «запит-відповідь»» (ДІО)
як такого, що позначає функціонування підсистеми
інформаційного сервісу, спрямованої на забезпечення
користувачів інформацією у відповідності до їхніх разових
запитів. Даний термін не суперечить поняттю «ДБО», оскільки
бібліографічна інформація є лише частковою формою
інформації. Разом з тим, термін «ДІО» має більш широку сферу
застосування – його можна використовувати в діяльності
інформаційних структур різних типів, які не орієнтовані на
видачу бібліографічних відомостей споживачам, наприклад в
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інформаційних агенціях, інформаційно-аналітичних підрозділах
органів державного управління та ін.
Характерною рисою бібліографічного інформування
споживачів як підсистеми інформаційного сервісу є
систематичність забезпечення споживачів інформаційними
послугами відповідно до довготривалих або постійно діючих
запитів та без запитів, у відповідності до потреб споживачів. Як і
у випадку з поняттям «ДБО», термін «бібліографічне
інформування споживачів» обмежує форми інформаційного
забезпечення користувачів лише відомостями бібліографічного
характеру. Однак найбільш затребуваними сьогодні є послуги на
одержання документів інформаційно-аналітичного характеру.
Трансформація системи бібліографічного інформування
споживачів пов’язана з розвитком сучасних інформаційноаналітичних систем і відповідних технологій та природою
електронного документу, яка надає можливість здійснювати
його змістовний аналіз в автоматизованому режимі без участі
людини, що обумовлює урізноманітнення видів кінцевих
інформаційних продуктів та послуг, вдосконалення їхніх форм,
Так, застосування інтелектуальних технологій оброблення
неструктурованої інформації дозволяє створювати синтезовану,
оглядово-аналітичну, прогнозну, експертну інформацію.
Збільшення частки наукоємких інформаційних послуг, які
базуються на використанні інформаційно-аналітичних продуктів зі
значним ступенем індивідуалізації і виробляються «під
конкретного
замовника»,
широке
розповсюдження
мультимедійних засобів представлення інформації у сучасних
інформаційних
продуктах
засвідчують
необхідність
впровадження
нового
терміну
для
означення
виду
інформаційного обслуговування користувачів, метою якого є
задоволення довготривалих запитів споживачів. В якості такого
терміну пропонуємо застосовувати поняття «інформування
споживачів». Дане словосполучення співзвучне з термінами
«бібліографічне
інформування
споживачів»,
що
використовується в бібліотеках, та «поточне інформування»,
котрим позначають один із стандартних сервісів, які надаються
пошуковими системами Інтернету – Google, Yahoo, Yandex та ін.
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Таким чином, становлення якісно нового рівня
інформаційного середовища соціуму, тенденції змін у
суспільному житті, відповідні запити споживачів зумовлюють
еволюцію
терміносистеми
інформаційної
діяльності.
Запропоновані
вище
терміни, безумовно,
потребують
подальшого обговорення, але їх використання, на думку автора,
дозволить уніфікувати терміносистему інформаційної галузі.
УДК

М. С. Костенко
РЕГІОНАЛЬНІ АСПЕКТИ ІНФОРМАЦІЙНОГО
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КУЛЬТУРИ ТА МИСТЕЦТВА В
УКРАЇНІ

Досвід інформаційного забезпечення вітчизняної науки,
виробництва, культури, що склався впродовж кількох
десятиліть, впевнено засвідчує, що взаємодія інформаційних
установ в даному напрямку є найбільш ефективною на
регіональному рівні. Саме тому перспективним напрямком
оптимізації інформаційного забезпечення культури і мистецтва
ми вважаємо формування регіональних інформаційнобібліотечних систем.
Послідовна та успішна реалізація проблеми формування
регіональних систем інформаційного забезпечення культури та
мистецтва обумовлена вирішенням комплексу питань.
Раціональне співвідношення функцій, здійснюваних учасниками
регіональної взаємодії, досягається узгодженням між всіма
інформаційними установами єдиних вимог до якості та термінів
виконання
інформаційних
запитів,
до
асортименту
безкоштовних та платних послуг, до планування та регулювання
всіх напрямків діяльності. Оптимальне вирішення всіх завдань
інформаційного забезпечення культури та мистецтва в регіоні
значною мірою обумовлене також вільною орієнтацією
працівників інформаційних установ в інформаційних ресурсах
регіону, а також зовнішніх інформаційних ресурсах.
Інформаційні
установи
регіону матимуть
змогу
ефективніше забезпечувати інформаційні потреби (ІП)
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користувачів за умови досягнення корпоративності всіх процесів
та технологій інформаційного обслуговування. Матеріали
фахової періодики переконливо свідчать про готовність
інформаційних установ України до переходу на новий –
інтеграційний етап регіональної співпраці.
Універсальні фонди обласних універсальних наукових
бібліотек (ОУНБ) дозволяють саме цим інформаційним
установам посісти чільне місце в організації інформаційного
простору регіону. Певну роль в розкритті інформаційних
ресурсів та організації інформаційного обслуговування фахівців
культури і мистецтва можуть відігравати бібліотеки навчальних
закладів гуманітарного спрямування.
Суспільнообумовлена
необхідність
розширення
інформаційного середовища для користувачів ОУНБ визначає
їхню поступову трансформацію в інформаційно-бібліотечні
центри, які паралельно зі здійсненням традиційних для бібліотек
напрямків
діяльності
мають
організовувати
сучасну
інформаційну інфраструктуру для користувачів, а також
вдосконалювати систему послуг із використанням сучасних
технічних можливостей.
В структуру регіонального галузевого інформаційнобібліотечного центру окрім традиційних для інформаційних
установ доцільно ввести новоутворені структурні підрозділи.
Зокрема, мають функціонувати: відділ, що забезпечував би
проходження вхідних та вихідних інформаційних документних
потоків, а також диспетчерський контроль за ними (замовлення
на літературу; нові надходження; читацькі вимоги тощо); відділ
обслуговування користувачів (читальний зал, абонемент,
медіатека як підрозділ, що окрім читального залу та абонементу
включає необхідні технічні засоби для роботи з аудіальними,
аудіовізуальними та електронними документами).
Доцільним є створення відділу (сектору) акумуляції і
підготовки інформаційних ресурсів. Як засвідчує досвід
функціонування відділу „Регіональний інформаційний центр‖
Рівненської державної обласної бібліотеки, наявність подібного
сектору в структурі інформаційної установи значно розширює
можливості інформаційного обслуговування користувачів.
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Останнім часом значна увага фахівців інформаційної
сфери зосереджується на створенні підрозділів спеціальних
послуг: консалтингових, маркетингових відділів, груп
системного аналізу тощо. На нашу думку, дані тенденції не
можуть не накласти відбиток і на інформаційне забезпечення
культури та мистецтва.
Забезпечення ІП користувачів відповідно викликів часу
потребує постійного удосконалення довідково-пошукового
апарату (ДПА), ефективної організації інформаційних ресурсів,
вивчення інформаційного середовища, дослідження інтернетресурсів.
Це
обумовлює
доцільність включення
до
організаційної структури інформаційно-бібліотечного центру
сектору
інформаційного
моніторингу.
Здійснення
інформаційного обслуговування в сучасних умовах пов`язане з
наданням інформаційних послуг на основі широкого
застосування нових інформаційних технологій (ІТ), тому
безумовного значення набуває потреба виділення в
організаційній
структурі
регіонального
інформаційнобібліотечного центру відповідного підрозділу – відділу (сектору)
технологічного забезпечення.
В спеціальній літературі окреслений досить широкий
діапазон функцій, здійснюваних регіональними інформаційними
установами. На нашу думку, найбільш важливими з них є
здійснення інформаційного обслуговування, формування
впорядкованої системи інформаційних ресурсів, створення
власних ресурсів, організація та ведення розгалуженого ДПА,
впровадження новітніх ІТ, розвиток інформаційної культури
користувачів. Особливої уваги в сучасних умовах потребує
реалізація такої
функції регіонального інформаційнобібліотечного центру, як представлення власних інформаційних
ресурсів в Інтернеті.
Підсумовуючи вищевикладене, зазначимо, що оптимізація
інформаційного забезпечення культури та мистецтва України
пов’язана з розвитком двох стратегічних напрямків:
- по-перше, з посиленням співпраці провідних
інформаційних установ держави переважно в напрямку
формування електронного інформаційного середовища,
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- по-друге, з ефективним виконанням інформаційними
установами функцій по задоволенню інформаційних потреб
фахівців культури та мистецтва в умовах регіональної взаємодії.
УДК 659.1 (477)

О. М. Кукушкін

АНАЛІЗ СТАНУ РЕКЛАМНОГО МЕДІА-РИНКУ
УКРАЇНИ У 2009, 2010 РОКАХ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО
РОЗВИТКУ 2011 РОЦІ
Рекламний медіа-ринок України є сегментом рекламного
ринку. Медіа–ринок
реклами включає засоби поширення
рекламних повідомлень для реалізації рекламних комунікацій з
цільовою аудиторією. Основу медіа–ринку формують засоби
масової інформації. Для сучасних медіа реклама є одним із
основних інструментів ведення бізнесу та отримання прибутку.
Незважаючи на негативні наслдки світової економічної кризи
вітчизняний рекламний медіа-ринок динамічно розвивається,
про що свідчать річні темпи приросту у 2010 році порівняно з
2009 роком. За оцінками експертів Всеукраїнської рекламної
коаліції вони склали майже 28 %, а обсяги 6735 млн. грн.
Основними факторами, що зумовили ріст є:
 зростання обсягу політичної реклами, що оцінювалася в
2010 році у 300 млн. грн.;
 стабілізація ситуації на ринку телевізійної реклами, яка є
бюджетоутвоючими медіа для всього ринку;
 відсутність введення законодавчих заборон та обмежень
для рекламодавців та медіа щодо розміщення реклами за
аналізований період;
 динамічний розвиток сегментів Internet, радіо та реклами
в кінотеатрах.
Аналіз динаміки та структури обсягу рекламного медіаринку України в 2009-2010 роках представлено у таблиці. За
2009 – 2010 роки наведено фактичні дані, а для 2011 року
прогнозні показники обсягу вітчизняного ринку реклами, за
оцінками експертів Всеукраїнської рекламної коаліції.
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Аналіз динаміки та структури обсягу рекламного медіа-ринку України
у 2009 - 2010 роках та прогноз його розвитку в 2011 році
(за даними Всеукраїнської рекламної коаліції)
2009
Назва
сегмента
рекламного
ринку

Телебачення
Зовнішня
реклама
Радіо

млн.
грн

2011
(прогноз)

2010

%

млн.
грн

2000

37,9

650

12,3

Темпи
приросту (%)

%

2010
порівняно з
2009

2011
порівняно з
2010

3525

42,4

34,0

31,5

1000

12,0

23,1

25,0

%

млн.
грн.

2680

39,8

800

11,9

120

2,3

200

3,0

228

2,7

66,7

14,0

Преса

1892

35,8

2210

32,8

2513

30,2

16,8

13,7

Internet
Спонсорство
ТБтрансляцій
Транспорт
Внутрішня
реклама
Ренклама в
кінотеатрах

145

2,7

280

4,2

400

4,8

93,1

42,9

280

5,3

336

5,0

400

4,8

20,0

19,0

100

1,9

108

1,6

123

1,5

8,0

13,4

68

1,3

81

1,2

87

1,0

19,1

7,4

25

0,5

40

0,6

42

0,5

60,0

5,0

ЗАГАЛЬНИЙ
ОБСЯГ

5280,0

100,00

6735,0

100,00

8317,5

100,00

27,6

23,5

В структурі вітчизняного медіа-ринку реклами домінуючу
роль посідає телебачення. Його частка становить біля 40 % і
оцінюється у 2680 млн. грн.. Біля 33 % ринку займає преса, а
зовнішня реклама 12 %. Обсяг ринку зазначених медіа–каналів
складає 75% медіа-ринку в цілому. Частка радіо, іnternet,
транспорту, внутрішньої реклами та реклами в кінотеатрах як
засобів розповсюдження рекламних повідомлень охоплюють від
0,5 % до 5 % ринку.
В цілому, аналізуючи тенденції розвитку вітчизняного
медіа-ринку реклами у 2010 році, можна виділити наступне:
 подальшу структуризацію ринку;
 зростання ролі у процесі розвитку ринку регіональних
медіа;
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зростання рівня медіа-інфляції.
В цілому, визначаючи перспективи медіа-ринку реклами
України на 2011 рік, можна відмітити:
 збереження річних темпів приросту обсягу ринку на
рівні, як мінімум – 20 %;
 поглиблення диспропорції серед медіа–каналів та
збереження
домінуючої ролі на медіа–ринку за
телебаченням та пресою;
 впровадження прогресивних технологій у сфері
поширення реклами, наприклад, світлодіодних панелей у
сегменті зовнішньої реклами;
 зростання цін на розміщення реклами у медіа–носіях,
особливо на телебаченні, у пресі, на зовнішніх носіях;
 розвиток регіональних медіа, особливо у сегменті
внутрішньої та зовнішньої реклами, транспорту.
УДК 027.021

Т. С. Луцишина

НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ БІБЛІОТЕК ВНЗ В УМОВАХ
ФОРМУВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО ОСВІТНЬОГО
СЕРЕДОВИЩА
Входження України до європейського освітнього простору
ставить перед ВНЗ України нові пріоритети, орієнтовані на
якість освіти, універсальність підготовки випускника та його
адаптованість до ринку праці, на індивідуалізацію навчального
процесу, його інформатизацію.
В умовах формування інноваційного освітнього
середовища інформатизація навчального процесу здійснюється у
наступних напрямках:
1)
розвиток
матеріально-технічного
забезпечення
комп’ютерною
технікою,
що
передбачає
формування
комп’ютерних класів та лабораторій на факультетах і кафедрах,
інформаційно-довідкових комп’ютерних відділів та електронних
читальних залів бібліотек, створення Інтернет-клубів;
2) комп’ютерна система управління діяльністю ВНЗ на базі
створення єдиної комп’ютерної мережі, яка об’єднує усі
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підрозділи і комп’ютерні робочі місця із забезпеченням усіх
робочих місць доступом до Інтернету;
3) використання сучасних інформаційних технологій у
навчальному процесі, що забезпечує наскрізну систему навчання
з використанням ПК. Крім того, необхідно організовувати
самостійну роботу студентів як систему роботи з комп’ютерною
технікою;
4) розроблення інтерактивних комплексів навчальнометодичного забезпечення, який подається студенту в
електронному варіанті на CD, у формі Інтернет-сторінки
віртуальної бібліотеки вузу або на сайті відповідної кафедри.
Для ефективного розвитку освітньо-виховної та наукової
діяльності на основі максимального задоволення інформаційних
потреб професорсько-викладацького складу та студентів на базі
можливостей новітніх технологій бібліотека ВНЗ повинна
забезпечувати не тільки доступ до документів та інформації, а й
створювати такі умови, за яких вона стає інформаційним
центром вузу. Можливість функціонування вузівської бібліотеки
як інформаційного центру здійснюється систематичним
поповненням і оновленням парку ПК та пакетів програм
інформаційних технологій, створенням внутрішньої вузівської
мережі із доступом до Інтернету, який дозволяє використовувати
інформаційні технології для передачі і засвоєння навчального
матеріалу, широким доступом студентів до електронної
навчально-методичної інформації, електронних навчальних
посібників і підручників.
Результати дослідження Т. Колесникової дозволяють
поділити бібліотеки ВНЗ України за рівнем використання
інноваційних технологій в обслуговуванні користувачів на три
групи .
Перша група об’єднує ті бібліотеки, які вже досягли
певних успіхів у зміні технологічного, організаційного.
структурного і функціонального устрою власної діяльності.
Ознакою цього є наявність власного веб-сайту, який
наповнюється
різноманітними
базами
даних
(від
бібліографічних до власно створених або придбаних
повнотекстових БД).
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До другої групи належать бібліотеки, які тільки
починають формувати власні Інтернет-ресурси. Такі бібліотеки
розміщують на веб-сайтах лише інформацію про бібліотеку та
асортимент її послуг. До електронного каталогу в цій групі
бібліотек читачі мають доступ тільки в мережі Інтернет або
локальній мережі.
До третьої групи увійшли ті бібліотеки, які не мають
власного веб-сайту та є пасивними користувачами інформації
Інтернет.
Серед характерних особливостей бібліотек ВНЗ є пошук і
розвиток інноваційних форм обслуговування. Проте процеси
автоматизації, що здійснюються в бібліотеках майже не
відбуваються у відділах обслуговування. Крім стандартних
забезпечень відділ обслуговування повинен мати декілька
взаємопов’язаних баз даних, кожна з яких має своє призначення:
1) база даних – читачі (електронні читацькі формуляри,
реєстрація, перереєстрація читачів, інформаційний пошук);
2) база даних – фонд (замовлення літератури, видача і
повернення літератури, електронна доставка документів,
нагадування про необхідність повернення літератури, облік і
статистика роботи за день).
Оперативність інформаційного забезпечення навчального
процесу у ВНЗ залежить також від кількості комп’ютеризованих
робочих місць у відділах обслуговування та наявності штрихкодової системи видачі-повернення літератури.
Бібліотеки вищих навчальних закладів у процесі переходу
до нових технологій мають враховувати тенденції розвитку
вищої освіти й зайняти активну позицію. Загальний шлях
розвитку бібліотеки ВНЗ має враховувати перспективні варіанти
використання
сучасних
технологій
для
доступу
до
інформаційних ресурсів і необхідність розроблення нових
методів на допомогу викладачам і студентами, а головне –
вивчати читацький контингент, його потреби та інтереси в
інформаційному просторі.
Серед багатопланового комплексу завдань бібліотек ВНЗ,
зумовлених зміною освітньої парадигми, необхідно виділити:
 моніторинг інформаційних потреб користувачів;
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 формування документних ресурсів на всіх носіях
інформації;
 розвиток бібліотечних комп'ютерних технологій;
 впровадження нових форм і методів дистанційного
інформаційного обслуговування;
 розробку електронних бібліотек;
 участь у корпоративних бібліотечно-інформаційних
системах;
 організацію доступу до світових наукових і освітніх
інформаційних ресурсів.
УДК 001.8

Г. В. Сілкова

АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК УМОВА
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ
Аналітична діяльність виникла та функціонує, передусім,
у сфері управління. Вона є необхідною складовою прийняття
раціонального управлінського рішення, відповідного проблемній
ситуації та обраного з декількох можливих альтернативних
варіантів управлінських дій. Прийняття управлінського рішення
передбачає дослідження причин розладнання системи
управління, визначення її стану та можливих тенденцій розвитку
проблемної ситуації. Кожен з етапів управлінського циклу
потребує відповідного інформаційно-аналітичного супроводу.
Інформаційне забезпечення управлінського рішення
починається з інформаційного пошуку, опрацювання інформації,
аналізу та відбору необхідних відомостей, їх перетворення та
розробки висновків та рекомендацій щодо подолання проблеми
управління.
Отже, аналітична діяльність, як умова прийняття
оптимальних
управлінських
рішень,
переплітається
з
управлінською діяльністю, проте виокремилася з неї своїми
завданнями та функціями. Спільна ґенеза та тривалий період
нероздільного розвитку не відокремили ці види діяльності, а,
навпаки, спричинили появу у сфері забезпечення управління
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документів, що сполучають як елементи ділових, так й
інформаційно-аналітичних документів.
Метою аналітичної діяльності (інформаційно-аналітичної
діяльності) є якісно-змістовне перетворення вихідної інформації
для оптимізації процесу прийняття управлінських рішень. Ми
вважаємо, що термін „інформаційно-аналітична діяльність‖
більше відповідає сутності та завданням діяльності з
інформаційного забезпечення
управління. Інформаційноаналітичне забезпечення управлінської діяльності має
допоміжний характер щодо базової діяльності споживача
інформації. Воно грунтується на дослідженні інформації про
проблемну ситуацію в системі управління. Як бачимо термін
„інформаційно-аналітична діяльність‖ визначає не тільки мету
цієї діяльності, але й методику її здійснення.
Умовами функціонування аналітичної діяльності у сфері
управління фахівці вважають:
– відновлення та аналіз цілісної картини того, що
відбувається з розладнанням системи базової діяльності
споживача інформації;
– аналіз соціально-економічних процесів слід вести зі
врахуванням суспільно-політичної ситуації;
– аналітичне дослідження проблем управління повинно
мати прикладне спрямування, що здійснюється для досягнення
певних завдань і підпорядковується виконанню поставлених
цілей;
– будь-які аналітичні дослідження проблем управління
повинні мати прогнозну складову, тобто визначення тенденцій
розвитку як самої проблемної ситуації, так й можливих
тенденцій змін після реалізації обраного управлінського
рішення;
– зумовленість термінів виконання роботи, її обсяг,
обрання методів аналітичного дослідження, форму викладення
його результатів поставленим завданням;
– оперативність підготовки інформаційного підґрунтя
прийняття управлінського рішення;
– наявність трьох компонентів у роботі аналітика, що
здійснює дослідження, а саме, знань предметної галузі
(галузевий компонент), володіння методикою аналітичної
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роботи (функціональний компонент), певна обдарованість
особистості аналітика(особистий компонент).
Аналітичний супровід управлінської діяльності, як ми вже
зазначили, є, передусім, робота з інформацією. Процес
інформаційно-аналітичного
супроводу
прийняття
управлінського рішення починається з вивчення проблемної
ситуації через інформацію про неї. Це етап визначення кола
джерел виявлення вихідної інформації, кожне з яких
аналізується з погляду надійності, об’єктивності, достовірності
та можливих викривлень інформації. Аналітична оцінка джерел
інформації дозволяє одержати повну, достатню, об’єктивну та
достовірну вихідну інформацію для подальшого її опрацювання.
В управлінській сфері основне коло джерел виявлення вихідної
інформації може бути сталим для різних проблемних ситуацій
однієї предметної сфери базової діяльності споживача
інформації.
Наступним кроком аналітичної роботи є виокремлення у
вихідних джерелах необхідних змістових положень, відбір
релевантних відомостей за якісними критеріями наукової та
практичної значущості, новизни, актуальності, пертинентності,
повноти та достатності інформації.
Одержані відомості опрацьовуються за допомогою
аналітичних методик з метою одержання аналітичної інформації.
Аналітична інформація може бути визначена як логічно
опрацьована вихідна інформація з наявністю вивідного знання у
вигляді висновків, рекомендацій та прогнозів щодо поставленої
проблеми.
Підготовлена аналітична інформація одержує текстове
оформлення у вигляді інформаційного документа, підготовка
якого
завершує
інформаційно-аналітичний
супровід
управлінського циклу. Наявність в таких документах вивідного
знання дозволяє віднести їх до групи оглядово-аналітичних
документів. Документи з аналітичною інформацією є основою
обрання управлінського рішення, надаючи для цього
альтернативні варіанти можливого подолання проблеми.
Документне
оформлення
управлінського
рішення
здійснюється у вигляді організаційно-розпорядчих документів
або інструктивно-методичних матеріалів, якими завершується
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сам управлінський цикл. Це можна визначити як етап
документного оформлення обраного управлінського рішення.
Саме у функціональному призначенні інформаційних та
службових документів полягає відмінність між інформаційноаналітичним та документаційним забезпеченням управлінської
діяльності.
Наведемо приклад визначення завдань інформаційноаналітичного забезпечення діяльності органів місцевої влади за
Положеннями відповідних інформаційних служб. Зокрема,
завданнями таких служб мають бути:
 аналіз та прогнозування перспективного розвитку
суспільно-політичних та соціально-економічних процесів у
регіоні;
 підготовка аналітичних документів для прийняття
рішень із залученням відповідних експертів та спеціалістів;
 оцінка можливих наслідків прийнятих рішень,
прогнозування розвитку ситуацій;
 участь у стратегічному плануванні;
 надання
голові
ОДА
інформаційно-аналітичних
матеріалів та внесення пропозицій щодо реалізації суспільнополітичних проектів та соціально-економічних програм;
 підготовка матеріалів з політичних питань для доповідей
голові ОДА;
 участь у підготовці матеріалів для ЗМІ.
Інформаційно-аналітична діяльність для органів місцевої
влади та місцевого самоврядування є засобом забезпечення
управління, в чому появляється її допоміжний та прикладний
характер. Це зумовлює особливі вимоги до підготовки
інформаційних матеріалів. Як бачимо, інформаційні служби
органів влади мають готувати аналітичні огляди, оглядові та
інформаційно-аналітичні
довідки,
аналітичні
записки,
інформаційні релізи, інформаційні зведення подій, прес-огляди,
інформаційні звіти про діяльність тощо.
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УДК 021.4:061.5

Ж. В. Бабенко, Т. О. Друзь

ФУНКЦІОНУВАННЯ ДОВІДКОВО-ІНФОРМАЦІЙНОГО
ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ ЯК ПІДСИСТЕМИ
ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРВІСУ
На
сьогодні
підвищується
роль
інформації
у
функціонуванні всіх сфер суспільної діяльності. Являючи собою
сукупність процесів одержання, збору, аналізу, переробки,
зберігання, пошуку та розповсюдження інформації (а також
інших, допоміжних процесів, які забезпечують ці основні
процеси), що виконується комунікаційними посередниками,
інформаційна діяльність (ІД) пронизує всі сфери людської
діяльності.
Важливою підсистемою ІД є довідково-інформаційне
обслуговування споживачів у режимі «запит-відповідь» (ДІО) як
вид інформаційного сервісу (ІС), що спрямований на
задоволення разових інформаційних запитів користувачів. Його
подальший розвиток і вдосконалення, розширення функцій,
підвищення значущості вимагають аналізу і визначення
сучасних тенденцій його функціонування.
На сьогодні ДІО перебуває під впливом розвитку інтернеттехнологій. Використання сучасних технологічних рішень у
сфері надання довідково-інформаційних послуг дозволяє
забезпечити користувачів відомостями комплексного характеру.
Це дозволяє перейти на якісно новий рівень ІС, підвищує
оперативність
та
забезпечує
повноту
задоволення
інформаційних потреб (ІП).
Відносно новою формою ДІО в інформаційних установах
(ІУ) України є відповіді на запити віддалених користувачів.
Якщо в кінці 90-х років XX століття ІУ пропонували віддаленим
користувачам, переважно, електронні каталоги та бази даних для
самостійного пошуку інформації, то з початку XXI ст.
з’являються нові види ДІО. Виокремлюють три види ДІО через
Інтернет: за допомогою електронної пошти; консультування у
режимі чат; організація служби «Віртуальна довідка» за
спеціальною програмою.
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Втіленням ідеї сучасного каналу доступу до різноманітних
інформаційних послуг та електронних ресурсів стали веб-сайти.
На сайтах багатьох ІУ з’явились «віртуальні довідкові служби»
(ВДС), що забезпечують можливість розширити зону
обслуговування за рахунок віддалених користувачів у режимі
«запит-відповідь». ВДС дозволяє за допомогою консультанта
значно скоротити час самостійного пошуку користувача та надає
можливість одержати кваліфіковану відповідь провідних
фахівців ІУ. ВДС відповідає характеристикам традиційного ДІО:
надає відповіді на запитання в режимі «запит-відповідь»,
виконує бібліографічні та фактографічні довідки.
Аналіз діяльності вітчизняних ВДС засвідчив, що останнім
часом кількість ВДС зростає, крім того має місце тенденція до
інтеграції діяльності даних служб. В Україні об’єднана ВДС
функціонує на сайті Національної бібліотеки України для дітей.
Запити, з якими звертаються користувачі до ВДС, політематичні
за змістом. Їх переважна більшість надходить від студентів,
учнів шкіл, вчителів і викладачів інших навчальних закладів.
Метою даних запитів, в основному, є виконання певних
навчальних завдань. Проте, запити щодо пошуку готового
реферату, курсової чи дипломної роботи не обслуговуються. За
добу до ВДС приблизно звертається 7-20 користувачів, що
свідчить про зростання попиту на даний вид послуг. Однак,
майже всі бібліотеки приймають тільки по одному запиту від
користувача.
Проведене дослідження засвідчило, що в Україні в
основному функціонують ВДС бібліотечного типу, в той час, як
в інших країнах з’явилися ВДС інших типів. ВДС
небібліотечного типу реалізують у режимі «запит-відповідь»
довідково-консультативні
послуги
універсального
або
відповідного тематичного спрямування. Тематичні довідкові
служби розділяються за галузями знань: економіка, культура,
мистецтво, медицина, право, туризм і т.д. Зокрема, в Росії
набули поширення ВДС юридичного профілю («Перед судом»,
«Svem.ru», «Виртуальная юридическая консультация (ВЮК)»,
«Rusfag.ru», «Copyright.ru» та ін.), завданням яких є надання
правової допомоги громадянам та організаціям. Всі вони
здійснюють безкоштовну або платну юридичну консультацію з
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будь-яких правових проблем. Відповіді, як правило, викладені
лаконічно та чітко. Існує можливість отримати відповідь на
запит не одного юриста, а також можливість пошуку відповідей
з використанням рубрикатора або за ключовими словами.
Діяльність ВДС доводить, що цей вид інформаційних
послуг належить до найбільш перспективних. Оскільки,
автоматизована інформаційна система надає можливість
комплексної автоматизації довідково-інформаційних процесів,
підвищення оперативності та якості обслуговування, суттєвого
скорочення трудомістких процесів та поступового витіснення
паперових технологій.
Перспективи розвитку ВДС бібліотек України вбачаються
у кооперуванні зусиль, створенні корпоративної системи
онлайнового обслуговування користувачів та здійсненні
крупномасштабних проектів між ІУ різних типів. Вирішення
технічних проблеми функціонування ВДС пов’язані з
необхідністю
розробки
та
впровадження
вітчизняних
програмних продуктів, здатних підтримувати обслуговування
користувачів
у режимі
«запит-відповідь»,
адекватних
зарубіжним аналогам.
УДК 004

Ж. В. Бабенко, Ю. М. Литвинчук

СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ
ДІЯЛЬНОСТІ ІНФОРМАЦІЙНИХ АГЕНТСТВ
Характерною ознакою сьогодення є збільшення
виробництва інформації в електронному вигляді, що зумовлене
розвитком інформаційних технологій, які базуються на засобах
комп’ютерної техніки та телекомунікаційного зв’язку. За таких
умов важливими елементами інформаційної інфраструктури
держави стають інформаційні агентства (ІА). Даний тип
інформаційних установ (ІУ) реалізує масову-інформаційну
діяльність, яка вирізняється з-поміж інших видів інформаційної
діяльності (ІД) тим, що спрямована на передачу інформації у
суспільстві широкому колу користувачів, або будь-якому не
визначеному наперед споживачу.
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В епоху переходу суспільства до інформаційної фази свого
розвитку значна частина процесів ІД здійснюється у
глобальному мережевому середовищі. Чітко окреслилась на
сьогодні у мережі Інтернет і діяльність ІА. Одне з провідних
місць на інформаційному ринку України займає Українське
національне інформаційне агентство «Укрінформ», яке існує з
1918 року.
Результати діяльності інформагентств втілюються у їх
продукції. Аналіз асортименту інформаційної продукції (ІП)
агентства «Укрінформ» засвідчив, що за характером інформації
основну частку результатів його діяльності складає
фактографічна продукція. Змістовна структура ІП даного
агентства визначається найактуальнішими подіями та
проблемами
сьогодення.
За
хронологічною
ознакою
«Укрінформ» створює в основному ІП поточного характеру.
Ретроспективна інформація представлена в архіві минулих
подій. Крім того, на сайті агентства анонсуються майбутні події.
Вся інформація чітко структурована та згрупована за певними
темами.
На сьогодні «Укрінформ» пропонує своїм передплатникам
наступні ІП: щоденну єдину подієву стрічку новин «Укрінформновини», стрічки «Економіка, бізнес, фінанси», «Офіційні
документи», «Міжнародне життя»; інформаційні вісники
«Панорама плюс», «Новини України»; бюлетень «Укрінформ:
новини ВПК, авіації та космонавтики»; тижневі дайджести
«Нормативно-правові новини», «Новини освіти і науки». Крім
того, у режимі вільного доступу на сервері «Укрінформ-новини»
розміщені сайти спеціалізованих, або тематичних агентств
«Країни світу» та «Ділова Україна», «Єдина Україна» та
«ПАНІА», «Всеукраїнський прес-центр» та «Укрінформ-спорт».
На базі агенства функціонує інформаційна служба, яка надає
різноманітні довідково-інформаційні послуги.
На сьогодні сайт агентства «Укрінформ» являє собою
сукупність веб-сторінок, які об’єднані у розділи. Усі основні
сторінки веб-сайту ієрархічно пов’язані. Розділи відображені
першим рівнем головного меню, їм відповідає перша з вебсторінок другого рівня, або, у випадку відсутності, веб-сторінка
першого рівня. Веб-сторінки другого рівня відображені другим
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рівнем головного меню. Гіперпосилання на веб-сторінки
третього та наступних рівнів розташовуються у робочій області
веб-сторінки.
Структура сайту відображає його розділи та підрозділи, їх
контент, а також кінцеві сторінки та їх взаємозв’язки. В цілому
сайт
вищеозначеного
агентства
відзначається
чіткою
систематизацією інформації, що є необхідним для її ефективного
представлення користувачам, забезпечення зручної навігації.
Вихід інформаційних агентств у всесвітню інформаційну
мережу поклав початок новому етапу розвитку інформаційних
агентств. Використання сучасних інформаційних технологій та
досягнень
у
галузі
інформатизації
підвищує
конкурентоспроможність інформаційних агентств, наближає їх
до кінцевого споживача, що створює передумови їх успішного
розвитку як самостійних засобів масової інформації та визначає
напрями оптимізації їх діяльності. Розвиток новітніх технологій
і, як наслідок, зростання конкуренції на інформаційному ринку,
спонукають «Укрінформ» до диверсифікації інформаційних
продуктів і послуг, збільшення частки мультимедійних
продуктів, вдосконалення програмного забезпечення та
редакційних систем.
В
контексті
світових
глобалізаційних
процесів
перспективи вдосконалення діяльності Укрінформу вбачаються
нами
у
його
співпраці
з
провідними
світовими
інформагентствами.
УДК 024.4

М. С. Костенко, О. А. Магазенюк

ІНФОРМАЦІЙНІ ПОТРЕБИ КОРИСТУВАЧІВ
РІВНЕНСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ ОБЛАСНОЇ БІБЛІОТЕКИ ЯК
ОБ’ЄКТ ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Сучасна інформаційна установа забезпечує здійснення
соціальних комунікацій для своїх користувачів, об’єднаних
пошуком знань, вирішуючи стратегічні завдання по їхньому
оптимальному інформаційному забезпеченню.
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Проблема вивчення інформаційних потреб (ІП) актуальна
для дослідників з багатьох наукових напрямів, але особливу
увагу цій проблемі приділяють у теорії інформаційної
діяльності, бібліотекознавстві тощо. Вивчення ІП спеціалістів
будь-якого профілю є однією з умов створення ефективної
системи інформаційного обслуговування наукової, науковотехнічної, економічної та інших сфер, а також ринку
інформаційних послуг. В той же час, незважаючи на значну
кількість досліджень, пов’язаних із вивченням ІП, відсутня
єдина методика здійснення таких досліджень й опрацювання їх
результатів.
ІП перебуває у нерозривній єдності зі специфічною
пізнавальною
здібністю,
пізнавальною
спрямованістю
особистості. Потреба в будь-чому є збуджуючим джерелом
соціальної активності окремих особистостей і соціальних груп.
Потреба звертатися до інформаційних систем не складається
стихійно, вона виникає як результат активного відношення до
інформації. ІП – це потреба в інформації, яку людина чи
організація має одержати, щоб ефективно виконувати свою
роботу, позитивно розв’язати якусь проблему або успішно
задовольнити приватний інтерес чи хобі. Таким чином, у
певного суб’єкта потреба в інформації виникає через
необхідність ліквідувати дефіцит певних знань, свого роду
аномальний етап процесу пізнання. Варто зазначити, що ІП
можуть бути забезпечені як за рахунок відносно незначного
збільшення обсягу додатково регульованих потоків вхідної
інформації, так і за рахунок глибокого дослідження (аналізу)
зібраних даних стосовно соціальних процесів, навколишнього
середовища.
Важливого значення в сучасних умовах набуває вивчення
ІП користувачів регіональних інформаційних установ. Згідно
даних сектору статистики і реєстрації користувачів Рівненської
державної обласної бібліотеки (РДОБ) за 2010 рік, якісний склад
користувачів бібліотеки представлений такими категоріями:
 науковці та фахівці різного профілю - 11,37 тис. (28,1%);
 студенти та учнівська молодь - 22,66 тис. (55,9%);
 робітники - 0,87 тис. (2,1%);
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 службовці - 1,82 тис. (4,5%);
 інші читачі - 3,80 тис. (9,4%).
Основними мотивами звернення користувачів до
бібліотеки є потреба в інформації, зумовлена завданнями
навчання і виробництва; здійснення наукових розробок;
підвищення кваліфікації та самоосвіта. Серед завдань РДОБ по
забезпеченню ІП користувачів чільне місце посідають –
створення повноцінних баз даних, своєчасне поповнення
систематичної картотеки статей, проведення днів інформації,
консультування щодо методики інформаційного пошуку,
бібліографічне інформування, перегляд нових надходжень як
такі, що дозволяють користувачу оперативно отримати,
необхідну якісну інформацію.
Крім того, у бібліотеці діє Регіональний інформаційний
центр, створений на базі колишнього інформаційнобібліографічного відділу з такими секторами, як: акумуляції і
створення інформаційних ресурсів; реалізації програми
„Регіональний інформаційний портал‖ і веб-сайту бібліотеки;
краєзнавчої літератури і бібліографії; інформаційних послуг і
консультування; технологічного забезпечення. Даний центр
створений як ресурс, що пропонує користувачам різних вікових
категорій оперативну, аналітичну і довідкову інформацію з
різноманітних питань життєдіяльності краян, історії, культури.
Його основна ціль – представити користувачам у зручній формі
всю інформацію, яка міститься в документах та яка може
сприяти більш продуктивному вирішенню завдань, що постають
перед ними перед ними.
УДК 316. 64

Д. А. Бабенко, Є. Б. Тихомирова

СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ PR
В межах соціальної комунікації PR як сфера практичноприкладної діяльності націлена на впровадження конкретного
образу об’єкта в ціннісний ряд соціальної групи з метою його
закріплення як ідеального та необхідного. Оскільки в рамках
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соціальної взаємодії метою паблік рілейшнз є вплив на окремі
цільові аудиторії, вважаємо за доцільне проаналізувати феномен
стереотипізації, що являє собою базовий механізм закріплення
інформації на рівні колективної свідомості.
Вплив масової інформації на свідомість нерідко
досягається за допомогою формування й популяризації
стереотипів, іміджів, суджень та установок, коли ставлення
цільової групи до явища навколишньої дійсності ґрунтується на
спрощеному уявленні, автоматично викликаючи в свідомості
певну реакцію на конкретну подію.
Оскільки ПР має справу з якісними характеристиками
цільових аудиторій, при проведенні PR-кампаній надзвичайно
важливо враховувати набір заздалегідь визначених шаблонів
сприйняття – стереотипів.
Система соціальних стереотипів – це система поширених у
громадській думці упереджених уявлень про членів суспільства
або окремі соціальні групи, об’єкти, процеси. Стереотип являє
собою «стандартизований», спрощений образ певного об’єкта,
що фіксує деякі риси явища, іноді несуттєві або надумані та
містить у собі емоційно-оціночний компонент.
У науковий обіг поняття «стереотип» було введено У.
Ліппманом, який в межах своєї концепції довів, що
стереотипізація є звичним перцептивним механізмом, зважаючи
на багатоманітність та складність навколишньої дійсності, яка не
може бути безпосередньо засвоєна людиною та потребує
зведення до певної спрощеної моделі – стереотипу.
Науковці стверджують, що завдяки явищу стереотипізації,
людина значно економить час на прийняття рішення та обробку
інформації, оскільки має можливість зведення складних ідей до
спрощеного узагальненого образу. Зазвичай, нами відсівається
інформація, яка не відповідає стереотипному уявленню. З
іншого боку, феномен стереотипізації нівелює здатність
творчого осмислення дійсності індивідом, який, сприймаючи
світ шаблонно, убезпечує себе від критичного аналізу явищ.
Такі характерні властивості стереотипу, як стійкість і
упередженість, можуть сприяти перетворенню його на
соціальний ярлик, упереджене ставлення, яке надто складно
зруйнувати. Саме в цьому полягає негативний аспект явища
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стереотипізації,
оскільки
уможливлюється
ймовірність
маніпулювання громадською думкою з боку суб’єктів PR.
Можливим стає зведення колективного образу навколишньої
дійсності до спрощеної моделі з метою досягнення
корпоративних інтересів вузьких груп, що, як наслідок, може
призвести до викривлення та спотворення картини об’єктивної
реальності на рівні масової свідомості.
Надзвичайно важливо, щоб суб’єкти PR в процесі своєї
діяльності уникали спотворення сприйняття реальності масовою
аудиторією, адже PR – вид діяльності, спрямований не на
маніпулювання громадською думкою заради вигоди, а на
встановлення взаємовигідних відносин з громадськістю.
У сфері зв’язків з громадськістю PR-працівники активно
досліджують стереотипи, можуть їх формувати. Феномен
стереотипізації активно використовується при відстройці,
позиціюванні, створенні іміджу та аналізі цільових аудиторій. За
своєю сутністю, імідж являє собою стереотип колективного
безсвідомого. Етапи створення іміджу семантично дотичні з
методами
впровадження
соціальних
стереотипів,
які
використовуються в теорії пропаганди. Вирішення проблеми
формування або коригування іміджу починається з виявлення
типових та нетипових стереотипів громадськості.
Оскільки ми не ставимо за мету всебічне розкриття
особливостей використання стереотипів у PR, відзначимо лише
окремі прийоми, які можуть бути застосовані в практичній
діяльності PR-служб. До таких прийомів відносяться: виявлення
внутрішньокорпоративних стереотипів виявлення комплексу
стійких повторюваних тем розмов цільових груп, тематики
публікацій, застосування спеціально розроблених методик
дослідження окремих груп громадськості шляхом вивчення її
окремих представників.
Фахівцями
відзначається,
що
у
сфері
PR
використовуються,
насамперед,
наступні
властивості
стереотипів:
нелогічність
та
ірраціональність
прояву
стереотипів, переважання у свідомості індивіда негативних
стереотипів, «наскрізний» характер стереотипів та ін.
В цілому, аналіз стереотипів набуває першочергової ваги
при дослідженні цільових аудиторій, від знання якісних
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характеристик котрих безпосередньо залежить успіх конкретних
PR-заходів, та при формуванні іміджу.
Окрім позитивних сторін (можливості використання в
межах PR) феномен стереотипізації має і негативні аспекти
свого прояву, оскільки культивує некритичне сприйняття
навколишньої дійсності масовою аудиторією.
Зважаючи
на
широкі
можливості
використання
стереотипізації в рамках паблік рілейшнз, PR-працівники
повинні уникати зведення картини реальності до єдиного
шаблону сприйняття на рівні колективної свідомості та прагнути
об’єктивного відображення явищ навколишньої дійсності,
враховуючи інтереси громадськості.
УДК 101.1.: 35.078

Л. П. Дацька, Д. В. Карпюк

ОСНОВИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ
ВЛАДИ НА ПРИКЛАДІ УСТАНОВ СОЦІАЛЬНОЇ СФЕРИ
Національна
політика
розвитку
інформаційного
суспільства в Україні ґрунтується на інформатизації усіх сфер
суспільного життя. Інформатизація системи органів праці,
зайнятості та соціального захисту населення (соціальної
політики в цілому) є складовою частиною Національної
програми інформатизації України та сумісною з об'єктами
інформатизації інших органів державного управління.
Міністерство праці та соціальної політики України
обслуговує більш ніж 30 мільйонів громадян, що отримують
пенсії, субсидії та інші види допомог, більше півмільйона
підприємств, установ й організацій та їхніх працівників. Тому з
точки зору інформаційних процесів його діяльність
характеризується обігом великої кількості документованої
інформації яка циркулює в системі соціального захисту
населення та за її межами. Основою інформатизації в цій галузі є
створення високоорганізованого інформаційного середовища,
яке в межах Міністерства праці та соціальної політики України
повинно
об'єднувати
інформаційне,
телекомунікаційне,
комп'ютерне, програмне забезпечення, інформаційні технології,
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комп'ютерні мережі, бази даних та знань, а також забезпечувати
можливість створення і використання ефективного системноаналітичного апарату.
Пріоритетними напрямками інформатизації сектору
соціального обслуговування є розробка цілісної взаємопов'язаної
системи інформаційних та інструментальних засобів для
організації інформаційно-аналітичного забезпечення управління
структурних підрозділів обласного, районного та міського
рівнів, яка включає:
 створення інформаційно-аналітичних центрів, з'єднаних
системами телекомунікацій з органами державної влади різних
рівнів;
 аналіз
і
прогнозування
соціально-економічних
показників розвитку регіонів;
 опрацювання та практичне використання даних і програм
для розв'язання конкретних завдань в інформаційно-аналітичних
центрах обласних (районних, міських) держадміністрацій та
органів місцевого самоврядування;
 забезпечення безперешкодного доступу громадян до
будь-якої інформації, що не становить державної таємниці, за
допомогою сучасних інформаційних систем.
Впровадження
новітніх
технологій
в
установах
соціального захисту обумовлюється необхідністю забезпечення
умов розширення доступу громадян до їхніх персональних
даних у системі персоніфікованого обліку. В деяких регіонах
України вже встановлено інформаційні кіоски, які містять
інформацію про застрахованих осіб, загальні відомості про
призначення пенсій, про графіки особистого прийому
керівництва установ соціального захисту. В органах соціального
захисту впроваджено мобільний сервіс «Пошук роботи». У
загальнодержавній
базі
даних
оперативних
вакансій
автоматично здійснюється підбір і подальша розсилка вакансій.
Для організації процесів опрацювання та практичного
використання даних в системі соціального захисту розроблені і
функціонують наступні автоматизовано-інформаційні системи:
 інформаційна система обробки документації одержувачів
пенсій та соціальних допомог (АСОПД/КОМТЕХ);
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 інформаційна система надання населенню житловокомунальних субсидій (ПК "Наш дім");
 інформаційна система охорони праці (ЄАІС "ЄГІДА").
Крім того успішно експлуатуються прикладні пакети
програм комп'ютерної обробки інформації для наступних
споживачів:
 управлінь (відділів) соціального захисту населення
("Транспорт", "Путівки", "Банк даних інвалідів");
 будинків-інтернатів ("Меню", "Матеріали");
 бухгалтерій ("Заробітна плата", "Бухгалтерія");
 відділів кадрів ("Картка");
 канцелярій ("Документообіг", "Контроль виконання
доручень", "Облік звернень громадян");
 юридичних служб ("Закони");
 служб зайнятості ("Зайнятість -3").
Забезпечення безперешкодного доступу громадян до
інформації реалізується засобами офіційного Інтернетпредставництва (інформаційними електронними ресурсами
установ). Щодня громадськість має змогу отримати інформацію
щодо аспектів державної політики в даній сфері, результати
роботи центрів зайнятості, фондів соціального страхування,
управлінь праці та соціального захисту населення, регіональних
відділень пенсійного фонду України. Завдяки електронним
консультаційним центрам громадяни отримують адресні
консультації з питань підбору роботи, надання соціальних
послуг, умов призначення та розміру виплати матеріального
забезпечення на випадок безробіття.
Підводячи підсумок слід зауважити, що саме інформаційні
системи та новітні технології є основним засобом підвищення
ефективності, економічності, якості та розширення складу
послуг, що надаються населенню. Особлива увага приділяється
питанням впровадження нових методів роботи, які базуються на
новітніх інформаційних технологіях, зокрема: в Пенсійному
Фонді України передбачено створення та запровадження
підсистеми управління прийомом громадян, за допомогою якої
забезпечується якісно новий рівень обслуговування пенсіонерів
та застрахованого населення, а також — оцінка ефективності
прийому громадян. В межах єдиного інформаційного
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середовища передбачено електронний обмін даними Державної
служби зайнятості населення з Пенсійним фондом, органами
державної влади, субсидій, статистики, податкової адміністрації
та іншими. Це дає змогу скоротити термін обслуговування
клієнтів, зменшити кількість довідок, які видаються клієнтам, та
розбіжність даних.
В Управляннях праці і соціального захисту населення
планується створення та запровадження централізованої
підсистеми по призначенню та виплаті усіх соціальних допомог
потребуючому населенню. Фонд соціального страхування
планує впровадження у дослідну експлуатацію автоматизованої
інформаційної системи приймання звітних документів від
страхувальників у робочих органах Фонду засобами Інтернеттехнологій.
Широке впровадження інформатизації дасть змогу
забезпечити тісну координацію державних та регіональних
програм, налагодити ефективне соціальне партнерство та
створити сучасну корпоративну систему документування
управлінської діяльності в сфері соціального обслуговування.
УДК 658.5

В. В. Євчук, О. Ю. Бучковська

ОРГАНІЗАЦІЯ ПЕНСІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ
Події і процеси, що сталися в Україні за останнє
десятиліття,
характеризуються
багатьма
змінами
в
економічному, соціальному і суспільному житті. Їм притаманна
стрімка динаміка, яка не оминула і питання національної
безпеки України, складовою частиною якої все більше виступає
соціальна безпека. Поряд з багатьма іншими соціальними
питаннями, які доводиться вирішувати Україні, важливою
складовою частиною є пенсійна реформа, яка почалася в 2004 р.
Ця реформа повинна стати основою соціального захисту
пенсіонерів, частка яких в суспільстві на даний час складає
28,4%.
Пенсійне забезпечення – важливе питання життєдіяльності
суспільства й соціальної політики держави. Розміри пенсій,
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врешті-решт, відображають зрілість суспільних відносин і
реальне втілення в життя положень Конституції про побудову
соціальної держави.
Метою реформування пенсійної системи є забезпечення
належного рівня життя людей похилого віку на засадах
соціальної справедливості, гармонізація відносин між
поколіннями та сприяння економічному зростанню.
Для цього у світовій практиці дедалі ширше
застосовується багаторівнева система пенсійного забезпечення,
яка має три складові – солідарну (перший рівень), обов'язкову
накопичувальну (другий рівень) та додаткову або добровільну
накопичувальну (третій рівень). Таке поєднання забезпечує
соціальні гарантії та фінансову стабільність пенсійної системи.
Адже солідарна і накопичувальна системи підвладні впливу
різних ризиків: перша вразлива щодо демографічних ризиків і
досить стійка до інфляційних, а друга - навпаки. Реформована
солідарна складова враховуватиме інтереси малозабезпечених
верств населення, а накопичувальна – стимулюватиме до
пенсійних заощаджень усіх громадян, особливо з більш
високими доходами.
Для України найбільш оптимальною є багаторівнева
пенсійна система. 3 урахуванням цього пенсійну реформу слід
проводити за трьома напрямами: реформування солідарної
системи, створення обов'язкової накопичувальної системи і
розвиток добровільної накопичувальної системи, зокрема
сприяти розвиткові недержавних пенсійних фондів.
Необхідною
умовою
пенсійного
реформування
є
просвітницька робота серед населення стосовно сприйняття нової
пенсійної системи. Реформа може бути успішною лише за умови
усвідомлення всіма верствами населення її необхідності й
безповоротності, а головне, позитивного впливу на умови життя і
добробуту, що може забезпечити належна інформаційна підтримка
як інформаційний супровід реформи.
Система пенсійного забезпечення в Україні перебуває у
досить скрутному становищі. Хоча Пенсійний фонд у повному
обсязі виконує зобов’язання перед пенсіонерами, та проте існує
багато проблем у його діяльності. Пенсії для пенсіонерів протягом
2006-2010 років постійно зростали, зокрема мінімальний розмір
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пенсії за віком зріс з 360 грн. до 498 грн. в місяць, що є досить
позитивним зрушенням. Хоча реальна вартість цих грошей майже
не зросла. Система пенсійного забезпечення, що діє на сьогодні в
Україні, гарантує пенсіонерам лише мінімальний розмір виплат і
для багатьох цей рівень є недостатнім. Кількість пенсіонерів, що
припадатиме на одного працюючого, буде постійно зростати, саме
тому система пенсійного забезпечення потребує реформування і
пристосування до нових умов розвитку суспільства. Саме ці
питання повинні носити роз’яснювальний характер серед
населення, іншими словами, за якістю майбутня українська модель
пенсійного забезпечення надзвичайно перспективна і приваблива.
Пенсійне забезпечення є пріоритетним напрямком соціальної
політики та діяльності держави. Це необхідний елемент системи
соціального страхування, який призначений для захисту
працездатного населення.
Реалізація солідарно-накопичувальної трирівневої моделі
дозволить середньому українському громадянинові отримувати
пенсію в межах 65%-70% від прибутку, який він отримував до
виходу на пенсію.
А загалом рівень пенсійного забезпечення визначається
двома основними чинниками – рівнем економічного розвитку та
станом демократичних свобод в державі.
УДК

І. М. Киричук, О. Ю. Бучковська
ФОРМУВАННЯ ЗАКОНОДАВЧОГО СЕРЕДОВИЩА
ДІЯЛЬНОСТІ ЗМІ

Світовий досвід переконливо засвідчує, що важливі зміни
у суспільстві – політико-ідеологічні, економічні, культурні
відбуваються за тісної співучасті засобів масової інформації
(ЗМІ) і, у певному сенсі, обумовлені останніми. Будь-які
політичні перетворення у країні приречені на невдачу без їх
відповідного інформаційного забезпечення. Водночас і саме
функціонування ЗМІ, і специфіка передавання ними тих чи
інших інформаційних потоків прямо залежать від сутності
політичної системи, дійовим елементом якої вони виступають.
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Засоби масової інформації – це розгалужена мережа
установ, що займаються збором, обробкою, поширенням
інформації. У цю мережу входять телерадіопрограми, газети,
журнали, інформаційні агентства, кінодокументалістика.
Сучасні ЗМІ є установами, створеними для відкритої публічної
передачі інформації за допомогою спеціального технічного
устаткування будь-яким особам.
Сьогодні, коли якість інформаційних технологій і їхнього
використання усе в більшому ступені визначають характер
життя суспільства, питання про взаємовідносини суспільства і
засобів масової інформації (ЗМІ), про ступінь залежності ЗМІ від
суспільства, влади і держави набуває особливого значення.
Важливе значення для ефективної діяльності ЗМІ в
державі має законодавча база, яка врегульовує правовідносини,
взаємодію ЗМІ в суспільстві.
Згідно Закону України „Про інформацію‖ (від 2.10.1992р.)
він закріплює право громадян України на інформацію, закладає
правові основи інформаційної діяльності.
Грунтуючись на Декларації про державний суверенітет
України та Акті проголошення її незалежності, Закон стверджує
інформаційний суверенітет України і визначає правові форми
міжнародного співробітництва в галузі інформації.
Поняття iнформацiя у Законі трактується як документованi
або публiчно оголошенi вiдомостi про подiї та явища, що
вiдбуваються у суспiльствi, державi та навколишньому
природному середовищi.
Закон встановлює загальні правові основи одержання,
використання, поширення та зберігання інформації, закріплює
право особи на інформацію в усіх сферах суспільного і
державного життя України, а також систему інформації, її
джерела, визначає статус учасників інформаційних відносин,
регулює доступ до інформації та забезпечує її охорону, захищає
особу та суспільство від неправдивої інформації.
Наступний Закон „Про друковані засоби масової
інформації (пресу) в Україні‖ (від 16.11.1992р.) регулює правові
основи діяльності друкованих засобів масової інформації (преси)
в Україні, встановлює державні гарантії їх свободи відповідно
до Конституції України, Закону України „Про інформацію‖ та
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інших актів чинного законодавства і визнаних Україною
міжнародно-правових документів.
Також в Законі дається визначення друкованих ЗМІ, а саме
– це періодичні і такі, що продовжуються видання, які виходять
під постійною назвою, з періодичністю один і більше номерів
(випусків) протягом року на підставі свідоцтва про державну
реєстрацію.
Правові, економічні, організаційні засади державної
підтримки засобів масової інформації та соціального захисту
журналістів закріплені Законом України „Про державну
підтримку засобів масової інформації та соціальний захист
журналістів‖ (від 23.09.1997р.).
Як складова частина законодавства України про свободу
слова та інформаційну діяльність цей Закон посилює систему
правового регулювання в інформаційній сфері. В ньому
зазначається, що державна підтримка
засобів
масової
інформації – це сукупність правових, економічних, соціальних,
організаційних та інших заходів державного сприяння
зміцненню і розвитку інформаційної галузі, її інфраструктури.
Визначені цим Законом норми державної підтримки
застосовуються до всіх засобів масової інформації, які діють
відповідно до Конституції України, незалежно від їх
ідеологічного і політичного спрямування та від форм
власності, крім засобів масової інформації, зазначених у частині
третій цієї статті.
Важливе значення для ефективної взаємодії ЗМІ та гілок
влади в країні має Закон України „Про порядок висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування в Україні засобами масової інформації‖ (від
23.09.1997р.). Цей Закон відповідно до Конституції України,
визначає порядок всебічного і об’єктивного висвітлення
діяльності органів державної влади та органів місцевого
самоврядування засобами масової інформації і захисту їх від
монопольного впливу органів тієї чи іншої гілки державної
влади або органів місцевого самоврядування, є складовою
частиною законодавства України про інформацію.
Згідно цього Закону висвітлення діяльності органів
державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні
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– це одержання, збирання, створення, поширення, використання
і зберігання інформації про діяльність органів державної влади
та
органів
місцевого
самоврядування,
задоволення
інформаційних потреб громадян, юридичних осіб про роботу
цих органів.
Отже,
засоби
масової
інформації,
виконуючи
інформаційну функцію, є при цьому і каналом вираження
громадської думки, і засобом його формування, й інструментом
соціального контролю громадськості над владою і державою.
Тому право на інформацію і доступ до неї мають життєву
цінність не тільки для журналістів. Однак численні факти
свідчать, що між правом на інформацію і реальним доступом до
неї все більш зростаюча дистанція. Тому 13 січня 2011р.
Верховна Рада України прийняла Закон України «Про доступ до
публічної інформації», який унеможливлює
приховування
інформації щодо дій усіх гілок влади, органів управління,
чиновництва, господарників, фінансових структур, деяких
громадських об’єднань.
УДК 001.8

В. Ф. Кілюшик, Г. В. Сілкова

ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЇЇ ЗАВДАННЯ В
СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ
Всі напрямки діяльності, пов’язані з процесами підготовки
вторинної інформації, об’єднує поняття інформаційна діяльність
(ІД). Отже, «це сукупність процесів збирання, аналізу,
перетворення, зберігання, пошуку та поширення інформації».
Інформаційна діяльність пронизує всі сфери діяльності людини.
Об’єктом інформаційної діяльності виступає відношення,
на яке спрямована діяльність суб’єкта, це зокрема, інформаційні
потреби споживачів інформації. Під процесами ІД розуміють дії,
які здійснюються у сфері ІД. Це створення вторинної інформації
та доведення цієї інформації до споживачів. Засоби ІД – це
елементи, за допомогою якого здійснюється ІД. Результатом ІД є
інформаційна продукція, яка призначена для задоволення
інформаційних потреб громадян, підприємств, організацій,
103

тощо. Інформаційну продукцію утворюють інформаційні
документи, бази даних, послуги, утворювані в процесі ІД. І
врешті мета ІД – це об’єднуючий фактор діяльності. Якісне та
оперативне забезпечення споживачі інформацією у відповідності
до їх інформаційних потреб.
ІД можна розподілити на такі види як бібліотечнобібліографічна діяльність, науково-інформаційна, масовоінформаційна та інформаційно-аналітична діяльність. Кожен із
зазначених видів має свою специфіку та виконує свою роль в
інформаційному забезпеченні суспільних потреб. Більш
докладніше ми зупинимось на розгляді інформаційноаналітичної діяльності.
Виробництво нового знання на основі переробки існуючої
інформації з метою оптимізації прийняття рішень викликає
необхідність створення аналітичних служб в усіх вузлах
інформаційної інфраструктури. Саме дані служби в свою чергу і
створюють
інформаційно-аналітичну
продукцію,
яка
виражається в різних видах вторинних документів.
Щоб більш детальніше дослідити теоретико-методологічні
розробки у галузі інформаційної діяльності, ми звернулися до
методу контент-аналізу, що дозволив дослідити увагу науковців
до проблеми «Інформаційна діяльність та її завдання в
сучасному суспільстві». Нами було визначено 5 одиниць аналізу,
що виражають змістову сутність цієї проблеми: інформаційна
діяльність,
інформаційно-аналітична
діяльність,
інформаційна
аналітика,
інформаційно-аналітичне
забезпечення, інформаційно-аналітична продукція. Об’єктом
аналізування стали статті у фахових журналах («Бібліотечний
вісник», «Вісник Книжкової палати») та збірник «Наукові праці
Національної бібліотеки України ім. В.І. Вернадського».
Періодичні видання аналізувалися нами за 11 років, тобто
починаючи з 1998 по 2009 рік включно.
У рамках дослідження було виявлено 39 публікацій, в яких
розглянуто комплекс питань, пов’язаних з розвитком та
ефективністю досліджуваної теми, при цьому спостерігалася
динаміка росту публікацій. Також, ми визначили рейтинговий
список авторів публікацій, які присвячували свої статті
досліджуваній нами темі.
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Найбільшу кількість публікацій виявлено у збірнику
«Наукові праці НБУВ» – 19. В названому збірнику виокремлено
розділ, для інформаційної діяльності та суміжних з нею наук. У
«Віснику Книжкової палати» було 15 публікацій , у
«Бібліотечному віснику» – 5.
Таким чином, хоча спостерігається позитивна динаміка
зростання кількості публікацій з питань інформаційної
діяльності, їх загальний обсяг ще недостатньо відображує
нагальні проблеми практики інформаційної роботи.
УДК 658.115.6

О. І. Клімук, О. М. Кукушкін

ПРОБЛЕМИ ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ДІЛОВОЇ
ІНФОРМАЦІЇ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Інформаційна сфера на етапі переходу людства до
інформаційного суспільства є джерелом нових ідей,
нетрадиційних підходів до вирішення проблем маркетингу,
менеджменту,
підвищення
ефективності
господарської
діяльності загалом.
Особлива роль в інтелектуалізації суспільного життя
належить інформаційному ринку – «ринку знаків», котрий у
розвинутих країнах за велечиною обороту випередив «ринок
речей». Особливість сучасного етапу світового ринку полягає в
тому, що інтенсивність і масштаби розвитку інформаційного
ринку (обміну знаннями, продуктами творчої праці) вирішально
визначає інтелектуальне піднесення націй і народів. Але такий
ринок потребує розвинутих, тонко діючих структур і механізмів.
Залежно від призначення інформація набуває тієї чи
іншої форми (книга, стаття, аналітична довідка, рекламний
проспект, автоматизована база даних). Таким чином,
інформаційний ринок – це сукупність організованих відповідним
чином економічних відносин різних суб’єктів щодо купівліпродажу інформаційних ресурсів, інформаційної продукції та
послуг.
В Україні є всі умови для формування та регулювання
національного інформаційного ринку.
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Інформаційна потреба дістає свій прояв у прагненні
використовувати інформацію не тільки як відтворюваний
продукт праці, але й як відбиття об'єктивної реальності
навколишнього середовища для підтримки і розвитку
матеріальних та духовних основ суспільства.
На жаль, в Україні інтелектуальний продукт сьогодні
оцінюється дуже низько. Щоправда, вже практикується плата за
авторську ідею, за інтелектуальні розробки на підставі
договірних відносин, але вони оцінюються певним процентом
від вартості проекту (бізнес-плану), мови ж про участь у
розподілі очікуваних результатів (прибутків) нема. А тим часом
світова практика свідчить, що високоякісна інформація, за
наявності спеціалістів, які вміють кваліфіковано з нею
працювати, дає імпульс усім виробничим процесам, збільшує
ефективність підприємницької діяльності.
Формування національного інформаційного ринку важливий фактор підвищення ролі України на міжнародній
арені. Український інформаційний ринок має свої особливості.
По-перше, формування українського ринку інформаційних
послуг перебуває на початковій стадії і характеризується
низьким рівнем структурованості, передусім спеціалізації послуг
і розподілу сфер діяльності. Розвиток інформаційного ринку за
традицією йде від центру до регіонів — більшість структур
інформаційного бізнесу зосереджено в столиці.
По-друге, держава поки що відіграє на українському
інформаційному ринку пасивну роль. Вона практично не
регулює інформаційний ринок — ні організаційно, ні
економічно. Отже, досягти стабільності національного ринку за
умови пріоритетного становища на ньому вітчизняного
виробника поки що не вдається. Слабкість правового
регулювання інформаційного ринку накладає серйозні
обмеження на його розвиток.
По-третє, держава на ринку виступає і як основний
замовник, і як основний споживач. Більшість українських
підприємців нічого не знають про те, що може запропонувати їм
ринок
інформації.
Сектор
домашнього
споживання
інформаційних продуктів і послуг розвинено недостатньо.
Беручи до уваги потенціал України, в близькій
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перспективі можна очікувати створення в країні ринку
інформаційних продуктів і послуг, аналогічного за значущістю
та прибутковістю відповідним ринкам країн Європи.
УДК 303.725.37

І. С. Кондратюк, Г. В. Сілкова

КОНТЕНТ-АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ДОКУМЕНТНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Одним з методів що дає змогу отримати інформацію про
тематичну спрямованість змісту документів є контент-аналіз.
Сутність його полягає в алгоритмізованому виокремленні в
тексті певних елементів змісту згідно з метою та завданнями
дослідження, класифікації виокремленних елементів відповідно
до концептуальної схеми, їх підрахунку і кількісного
представлення результатів.
Контент-аналіз може бути змістовним і структурним.
Змістовний контент-аналіз зосереджує увагу дослідника на
змісті повідомлення, тоді як структурний – на кількості і
особливостях згадки контрольного терміну або імені в тексті
повідомлення.
Перевагами контент-аналізу є те, що:
 при наявності документів його проведення не потребує
спеціальних умов та великих матеріальних витрат;
 результати контент-аналізу дозволяють отримати надійні
дані;
 за допомогою його результатів можна вивчити минулі події,
особистість або групу навіть при відсутності можливості
безпосередніх контактів із ними;
Категорії аналізу – це поняття, відповідно до яких будуть
сортуватися одиниці аналізу (одиниці змісту). Категоріями
аналізу служать ключові поняття, що складають концептуальну
схему дослідження.
Категорії можуть бути настільки ж різноманітними,
наскільки різноманітні цілі, характер і теоретична основа
дослідження.
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З метою визначення кількості присвячених публікацій
інформаційно-анлітичним напрямам в роботі бібліотек нами був
проведений контент-аналіз журнальних статей.
Отож, в ході контент-аналізу було проаналізовано всі
номери наукових журналів таких як: «Бібліотечний вісник»,
«Бібліотекознавство.
Документознавство.
Інформологія»,
«Вісник книжкової палати» починаючи з 2008 року по 2010 рік
включно.
В якості одиниць аналізу ми обрали наступні ключові
слова: «інформаційно-аналітичний напрям роботи бібліотек»,
«інформаційно-анлітична діяльність в бібліотечних процесах».
Результати аналізу не можна назвати задовільними.
Оскільки загальна кількість публікацій з теми дослідження
становить лише 6 статей.
Всього в ході контент-аналізу було проалізовано 927
журнальних статей. З яких 183 статті опубліковано в журналі
«Бібліотечний вісник», 160 статей опубліковано в журналі
«Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія» і 584
статті опубліковано в журналі «Вісник книжкової палати» за
три роки.
Серед наукових робіт що присвячені практичним
розробкам про тематику публікацій за одиницями аналізу
методики інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеках
слід виокремити роботи таких науковців як: О. М. Кобєлєва,
Т. Гранчак, А. Шереметьєва та Л. Фісенко, Ю. Наймушина.
Таким чином проаналізувавши методом контент-аналізу
інформаційно-аналітичної потік журнальних публікацій, можна
зробити висновки, що науковцями не достатньо розробляється
тематика інформаційно-аналітичної діяльності у науковометодичному плані попри те, що вона є затребуваною галуззю в
науковій сфері.
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УДК 658

О. Я. Кухарчук, О. М. Кукушкін

АНАЛІЗ СТАНУ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
В ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Початок розвитку теорії управління інформацією
(інформаційного менеджменту) відноситься до 70х років ХХ
століття. За більш ніж три десятиліття у світовій практиці і
теорії вироблені загальнозрозумілі терміни, виділені найбільш
важливі функції в управлінні інформацією, як, наприклад,
проектування
інформаційних
систем
і
управління
інформаційними
ресурсами.
Основні
етапи
розвитку
інформаційного менеджменту можна розглядати згідно з
поширенням уявлень про інформаційну взаємодію у суспільстві,
змінами інформаційної технології і завдань управління
інформацією на різних рівнях організаційних систем. На думку
багатьох західних спеціалістів, інформаційний менеджмент
знаходиться на стадії становлення.
Інформаційний менеджмент формується на стику
менеджменту і дисциплін інформаційного циклу. Він
розглядається як новий тип управління організацією на основі
комплексного використання всіх видів інформації: науководослідної, технологічної, матеріально-технічної, кадрової,
фінансової та ін. В центрі уваги інформаційного менеджменту
знаходяться інформаційні проблеми, надання необхідної в
процесі управління інформації, її переробка, створення умов для
її оцінки та використання, організація її видачі, тобто
інформаційний менеджмент орієнтований не стільки на
використання сучасних засобів обчислювальної техніки й
телекомунікації,
скільки
на
процеси
інформаційного
забезпечення.
На сучасному етапі розвитку суспільства інформація
відіграє велику роль у функціонуванні системи місцевого
самоврядування. Новітні
інформаційні
технології, які
дозволяють створювати, зберігати, переробляти і забезпечувати
ефективні способи подання інформації споживачеві, стали
важливим фактором життя суспільства та засобами підвищення
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ефективності керування всіма сферами суспільної діяльності.
Рівень інформатизації стає одним з важливих факторів
успішного
економічного
і
соціального розвитку та
конкурентоздатності міста як на внутрішньому, так і
зовнішньому ринках.
На сьогодні в Україні для регламентації інформаційного
забезпечення органів місцевого самоврядування діють
нормативно-правові документи, пов’язані з реалізацією
Національної програми інформатизації, зокрема законодавчі
акти, укази Президента України, постанови Кабінету Міністрів
України тощо.
На цей час існує ряд важливих проблем, що стосуються
розвитку
інформаційно-комунікаційного
середовища
та
формування інформаційного простору в місцевих органах і які
впливають на розвиток міста:
- відсутність ефективної взаємодії між муніципальними
структурами та недостатня погодженість робіт різних міських
структур і державних установ та відомств і, як наслідок, низький
рівень інтеграції існуючих систем місцевого самоврядування,
невиправдане дублювання функцій у різних системах,
відсутність
загальноміського
комплексу
стандартів,
класифікаторів, що дозволяють уніфікувати подання даних та
забезпечити погоджене функціонування цих систем;
- відсутність сучасного інформаційного середовища для
роботи органів місцевого самоврядування і взаємодії з
населенням;
- невисокий рівень інформатизації шкіл, музеїв, бібліотек
та інших установ культури і науки, що перебувають у віданні
виконавчих органів влади;
- інтенсивний розвиток інформаційно-комунікаційних
технологій, їхнє впровадження вимагає нових підходів до
забезпечення інформаційної безпеки;
- доступ до базових інформаційно-комунікаційних послуг
та соціально значимої інформації повинен бути забезпечений
всім громадянам незалежно від місця їхнього проживання і
соціально-економічного становища.
Вирішення вищезазначених проблем буде сприяти
підвищенню рівня та якості життя мешканців міста, розвитку
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демократичних інститутів, створенню сприятливих умов для
підприємницької діяльності і підвищення конкурентоздатності
підприємств міста, підвищенню ефективності та відкритості
муніципального управління, поліпшенню роботи міського
господарства та поліпшенню екологічної ситуації в місті.
УДК 025.5

Р. В. Матеюк, Г. В. Сілкова

ІНФОРМАЦІЙНА ПРОДУКЦІЯ ЯК РЕЗУЛЬТАТ
ОПРАЦЮВАННЯ ВИХІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Основним замовником інформаційної аналітики виступає
управлінська сфера, що потребує результатів роботи у вигляді
вивідного знання – прогнозів, рекомендацій, концепцій дій. Такі
результати дають надійне підґрунтя для прийняття
управлінських рішень.
Ми солідарні з думкою Г. В. Сілкової, що створення
інформаційної продукції у сфері бібліографічної та науковоінформаційної діяльності потребує лише згортання первинної
інформації з вихідних документів на рівень вториннодокументальної інформації. Тому для забезпечення споживачів
інформацією достатньо створювати згорнуту модель окремого
документа або згорнуту інформаційну модель певного масиву
документів.
За останні роки техніка і технології аналітичної діяльності
бурхливо розвиваються, реагуючи на зміни життя і суспільства,
складність і різноманітність, постійний ризик, накопичення
нових знань і інформації. Все це змушує застосовувати
аналітичну діяльність для оцінки реальної ситуації, яка стає
основою для прийняття рішень.
Майже на всіх рівнях життя проблеми вирішуються через
прийняття рішень урядовцями (управлінські рішення), чи
іншими юридичними і фізичними особами.
Основними вимогами до прийняття управлінського
рішення є:
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 здійснення аналітичної оцінки проблеми чи ситуації,
оскільки саме від якості та повноти аналізу залежить
ефективність рішення;
 достовірність інформаційного документа, створеного
в результаті аналітичної діяльності;
 вирішальну роль при підготовці достовірних
аналітичних матеріалів має рівень кваліфікації виконавців
робіт – професійні знання, ерудиція, вміння орієнтуватись і
робити висновки в не стандартній ситуації тощо;
 своєчасна підготовка документів, адже своєчасність
отримання інформації багато в чому визначає її цінність для
користувача.
Інформаційний продукт або інформаційна продукція є
одним з основних результатів інформаційної діяльності. Під
інформаційною
продукцією
розуміють
сукупність
інформаційних документів, баз даних і послуг.
Інформаційні документи є важливою складовою
інформаційних ресурсів. Вони можуть бути частиною фондів
інформаційних установ, елементом їх довідково-пошукового
апарату або готуватися у відповідь на інформаційні запити.
Відмінність інформаційних документів від інших документів як
джерела інформації полягає, насамперед, в тому, що вони є
результатом опрацювання інформації, що міститься в інших
(первинних) джерелах інформації.
Орієнтація на передбачення, виявлення та прогноз
тенденцій розвитку ситуації обумовлює застосування різних
аналітичних методик опрацювання вихідної інформації
(інформаційний аналіз, контент-аналіз, івент-аналіз, аналіз
процесу прийняття рішень, когнітивне картування тощо).
Сьогодні досить часто доводиться визначати критерії відбору
інформації, відповідно зростає попит на інформаційноаналітичну продукцію.
Тому оволодіння методикою створення інформаційних
документів є необхідною складовою підготовки не тільки
спеціаліста системи документальних комунікацій, але й фахівців
багатьох інших сфер суспільства.
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УДК 659.1:352.

М. В. Новосад, О. М. Кукушкін

ОСОБЛИВОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ РЕКЛАМНОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО
САМОВРЯДУВАННЯ
Термін "реклама" походить від лат. reclamare —
викрикувати (ще у Давній Греції та Римі оголошення голосно
викрикувалися на майданах та в інших людних місцях). Нині
реклама є найдієвішим, а отже, найбільше застосованим засобом
впливу на покупців і споживачів. Однак досить складно знайти
точне визначення поняття "реклама".
Автор книги «Теорія і практика сучасної реклами» Валерій
Музикант подає визначення, схвалене у США в результаті
конкурсу, проведеного журналом "Едвертайзінг Ейдж".
Реклама – це друковане, рукописне, усне або графічне
повідомлення про особу, товари, послуги або суспільний рух,
відкрито опубліковане рекламодавцем й оплачене з метою
збільшення обсягів збуту, розширення клієнтури, одержання
голосів або суспільної підтримки.
В основу поняття рекламна діяльність входить явище
реклами в сучасному світі в усіх формах її функціонування.
Рекламна діяльність – неодмінна складова маркетингових
комунікацій, комплексу заходів, які використовуються для
інформування, переконання чи нагадування споживачам про
свої послуги.
Організація рекламної діяльності – це передусім чіткий
план. Насамперед потрібно відповісти на основні питання: для
чого, для кого, що. Для чого потрібна реклама, для кого вона
призначена, що необхідно мати в результаті її. Кожна реклама має
свої особливості і вони як і інтереси споживачів з часом змінюються.

Організаційні структури рекламної служби органів
місцевого самоврядуваня залежать від таких факторів, як сфера
діяльності фірми, величина фірми, наявність коштів на рекламну
діяльність,
конкретні
особливості
цільового
ринку,
характеристика послуги. Тому рекламна служба може
складатися з великої кількості людей або її можуть доручити
одній людині, іноді навіть за сумісництвом. Тільки великі
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державні установи можуть дозволити собі тримати повнокровну
службу реклами у складі служби маркетингу чи окремо, а тим
більш — утримувати власну рекламну агенцію, друкарню та
творчий відділ.
Але найчастіше служба реклами є структурним
підрозділом департаменту (відділу) маркетингу установи та
підпорядковується віце-президенту з маркетингу.
Основними завданнями служби реклами є:
- організація рекламної діяльності фірми у власній державі та
за кордоном, виходячи з поточних та перспективних
комерційних цілей, що стоять перед фірмою;
- формування доброзичливої громадської думки про
діяльність фірми, зміцнення її престижу серед вітчизняних
та зарубіжних ділових кіл, торгових партнерів, споживачів
та широких кіл громадськості.
Для виконання цих завдань служба реклами використовує
такі засоби, як друкована реклама, реклама в пресі та інших
засобах масової інформації, рекламні сувеніри тощо, а також
готує, організовує та здійснює комплекс заходів з паблік
рілейшнз для формування сприятливої громадської думки.
Ми ще раз переконались у тому, що організація рекламної
діяльності органів місцевого самоврядування є складним
процесом, який поєднує у собі всі етапи маркетингової
діяльності. Адже, рекламуючи певні послуги, компанія має
ретельно оцінювати ринкову кон’юктуру, досліджувати
психологічні схильності потенційних споживачів, аналізувати
діяльність конкурентів, а саме їх рекламні стратегії, витрати на
засоби масової інформації та графіки виходу реклами .
УДК 061.66:025.5

А. Г. Савич, Г. В. Сілкова

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РОБОТИ ІНФОРМАЦІЙНИХ
СЛУЖБ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ ТА ПРЕЗИДЕНТА
РОСІЙСЬКОЇ ФЕДЕРАЦІЇ
(ЗА МАТЕРІАЛАМИ ІНТЕРНЕТ-РЕСУРСІВ)
У нашому дослідженні, ми поставили завдання порівняти
роботу інформаційних служб органів державної влади на
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прикладі Адміністрації Президента України та Адміністрації
Президента Російської Федерації.
В складі Адміністрації Президента України діє Пресслужба, яка і здійснює інформаційне забезпечення Президента.
Управління Прес-служби та інформації Президента
України та президента Росії забезпечують реалізацію
Президентом його конституційних повноважень в області
державної інформаційної політики. Надають засобам масової
інформації зведення про діяльність Президента, про видавані їм
акти, про заяви, виступи, зустрічі глави держави і інші заходи з
його участю. Оперативно інформують Президента про позицію
засобів масової інформації з приводу рішень і виступів глави
держави, про відгуки на них у ЗМІ. Тобто, Президентські Пресслужби організовують інформаційне забезпечення державних,
офіційних і інших візитів, офіційних зустрічей, бесід,
переговорів, робочих поїздок Президента, а також інших заходів
за участю глави держави в країні і за її кордоном.
Прес-служба Президента України здійснює інформаційне
забезпечення також через Офіційне Інтернет-представництво
Президента України.
За характером наданої інформації новини, які оприлюднює
Прес-служба
Президента
України
відноситься
до
фактографічної.
Для більш швидкої та зручної передачі інформації на сайті
функціонує E-mail розсилка, за допомогою якої можна,
підписавшись до неї, спрямувати потрібну інформацію на
особисту електронну пошту замовника. На жаль, на практиці
реалізація даної послуги не підтвердилася.
Представники Прес-служби щодня здійснюють розсилку
прес-релізів ЗМІ, які містять нову інформацію про діяльність
Президента України.
Прес-служба є відділом Адміністрації Президента РФ і має
таку структуру:
 Департамент акредитації та брифінгів Управління Пресслужби і інформації;
 Відділ оперативної інформації;
 Відділ перспективного планування;
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Відділ фотодокументів.
Що стосується самого наповнення Офіційного Інтернетпредставництва Президента РФ різними інформаційними
аспектами, то воно є досить розгалужене, різноманітне,
максимально придатне для інформаційного забезпечення як
громадян Росії, так й ЗМІ.
За даними Мінінформзв’язків Інтернет-сайт президента
Росії значиться на першому місці за рівнем відповідності
світовим вимогам.
Сайт розділений на багато рубрик, яких легко і просто
зосередитися та розібратися. На сайті існує E-mail підписка, де
кожен охочий може підписатися на три типи інформації про
поновлення сайту: щоденна розсилка, щотижневий бюлетень і
SMS-alert.
До ряду інших позитивних навігацій сайту можна віднести
термінологічний словник, іменний покажчик, карта сайту,
швидкий пошук за ключовими словами, а також на сайті
функціонує версія для слабозрячих, мобільна версія, яка
дозволяє користуватися матеріалами сайту з будь-якого місця
через мобільний телефон, функція RSS (експорт новин).
Отже, проаналізувавши роботу Прес-служб Президентів
України та РФ, можна зробити висновок, що виконуючи
покладені функції, Прес-служба організовує та забезпечує
взаємодію Президента із засобами масової інформації та
громадянами країни.
Разом з тим українському Інтернет-представництву
Президента та Прес-службі потрібно працювати над такими
напрямами:
 налагодження роботи існуючої E-mail розсилки новин
для більш чіткого інформаційного забезпечення
користувачів;
 вдосконалення системи управління інформаційним
наповненням сайту з метою його урізноманітнення та
відповідності світовим вимогам.

116

УДК 004

А. В. Тимощук, Г. В. Сілкова

ОНЛАЙНОВИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ СЕРВІС ЯК НАПРЯМ
ІНФОРМАЦІЙНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОРИСТУВАЧІВ
Головною метою роботи будь-якої інформаційної
установи (ІУ), яка прагне відповідати кон’юнктурі ринку
інформаційних послуг, є поліпшення оперативності, повноти і
якості інформаційного забезпечення користувачів.
Напрям на задоволення певної групи суспільних потреб
інформаційної діяльності (ІД) включає в себе збирання
інформаційних матеріалів, їх опрацювання, зберігання,
інформаційне обслуговування. Саме ці процеси складають
основу інформаційного сервісу (ІС).
Сьогодні
ІС
вийшов
за
межі
традиційного
інформаційного обслуговування і трансформувався у якісно
новий напрямок діяльності ІУ – онлайновий ІС, а
впровадження новітніх інформаційних технологій (ІТ)
дозволяє надавати послуги користувачам на вищому
технологічному рівні.
До основних напрямків трансформації віднесемо:
необхідність
використання
інтернет-технологій
для
інформаційного забезпечення користувачів; персоналізація
інформаційного обслуговування; конвергенція та диверсифікація
інформаційних продуктів та послуг.
За першим напрямом можна визначити такі технологічні
зміни як надання створення спеціальних засобів навігації та
інформаційного пошуку, забезпечення дистанційного доступу
користувачів комп’ютерної мережі до інформаційного змісту у
вигляді документних та електронних ресурсів.
Основними видами ІС всіх ІУ є інформування споживачів
та довідково-інформаційне обслуговування (ДІО). З переходом
до цифрових технологій форми і методи реалізації обох ІС
трансформуються в службу поточного інформування споживачів
та віртуальну довідкову службу (ВДС).
Основою витоків кардинального перетворення системи
диференційованого інформування споживачів є природа
електронного документу, яка забезпечує можливість здійснити
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змістовний
аналіз
в
автоматизованому
режимі
без
безпосередньої участі людини за допомогою спеціальних
програмних модулів. Для проведення пошуку в масивах
документів використовують окремі повнотекстові або
інформаційні бази даних (БД) або конкретні сайти та зміст
Всесвітньої павутини. Цей вид ІС отримав назву система
поточного інформування.
Інтернет долучив до існуючих форм ДІО ще й можливість
віддаленого доступу користувачів через сайт. Поширення
одержали дві форми ІС віддалених користувачів: віртуальний
стіл довідок та інтерактивне спілкування в режимі чат-сесій.
Активно продовжують використовуватись асинхронне та
синхронне ДІО, що реалізуються в електронному середовищі з
використанням різних комунікаційних каналів (електронної
пошти, веб-форми, чату, протоколу передавання голосу через
Інтернет, відеоконференції). Служба онлайнового ІС повинна
детально аналізувати доцільність створення таких ресурсів як
чат-ресурс та форум-ресурс.
Основною ознакою, що виокремлює ІС з-поміж інших
видів обслуговування є його персоналізація. Вся система сервісу
заснована на максимально повному врахуванні індивідуальних
потреб кожного користувача.
Тенденції конвергенції та диверсифікації інформаційних
продуктів та послуг можна визначити як стирання меж між
інформаційною продукцією та послугами, розширення та
модернізація їх асортименту.
На жаль, використання технології електронної пошти та
веб-технологій в ІУ України здійснюється неоднорідно. Тому
віртуальний ІС потребує удосконалення, яке пов’язано з
розвитком різних форм взаємодії з віддаленими користувачами і
можливістю співпраці ІУ всіх типів. В перспективі – створення
корпоративної ВДС, яка б об’єднала ІУ різної відомчої
приналежності і функціонувала на основі централізованого
прийому запитів користувачів і їх розподіленні за
типологічними і проблемно-тематичними ознаками між
інформаційними центрами-учасниками.
Наявна в онлайновому ІС ще й проблема ідентифікації
віддалених користувачів, оскільки існують відмінності запитів в
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режимі он-лайн, від запитів, отриманих в ІУ в усній чи в
письмовій формі на електронній пошті. Реалізація зазначених
вище напрямків можлива лише за високої кваліфікації
інформаційних працівників на всіх рівнях, які б поєднували
знання інформаційної роботи
та ІТ.
УДК

І. М. Черевко, Г. В. Сілкова

МЕНЕДЖЕР ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНИХ ЗНАНЬ, ВМІНЬ ТА
НАВИЧОК
Менеджер
інформаційної
діяльності
—
це
поліфункціональна кваліфікація, для якої важливі не тільки
знання інформаційних ресурсів та уміння оперувати
інформацією, а й формування інформаційного світогляду, тобто
знання законів функціонування інформації в суспільстві,
розуміння суті інформаційних перетворень і усвідомлення свого
місця та завдань в інформаційному суспільстві, що формується.
Менеджер інформаційної діяльності повинен мати не
тільки уяву про сучасну технологію переробки інформації, а й
розуміти логічні, лінгвістичні, психологічні та соціальні основи
переробки інформації в процесі її створення і використання,
бути знайомим з математичними методами аналізу інформації, з
методами прогнозування шляхів розвитку галузі чи наукового
напряму. Головна увага приділяється вивченню сучасних джерел
інформації, принципів і методів її пошуку в різноманітних
документно-інформаційних
системах,
розвитку
навиків
самостійного використання відібраної інформації.
Л. Філіпова поділяє компетенції менеджера (особистісна
спроможність фахівця вирішувати певне коло професійних
завдань) на загальнопрофесійні та спеціалізованопрофесійні
компетенції. До загальнопрофесійних, передусім, віднесемо
такі, як: здатність використовувати знання, уміння й навички в
галузі теорії й практики управління інформацією та
документообігом у будь-якій установі; здатність планувати й
реалізувати відповідні заходи в інформаційно-документній
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сфері; знання правових основ і законодавства України в галузі
інформатизації суспільства і документального забезпечення
сфери управління та інших галузей; здатність до ділових
комунікацій у професійній сфері, навички роботи в команді та
деякі інші.
Спеціалізованопрофесійні
компетенції,
обумовлені
предметною областю, у якій індивід має бути добре обізнаним та
готовим до виконання своєї професійної діяльності.
З метою визначення розуміння студентами функцій
менеджера інформаційної діяльності формування їх професійної
підготовки нами було проведено анкетування серед студентів
третього курсу, що здобувають фах менеджера інформаційної
діяльності на факультеті документальних комунікацій та
менеджменту
Рівненського
державного
гуманітарного
університету. Студенти визначили предметну область їхньої
діяльності: діловодсько-кадрову, організаційно-управлінську —
75% респондентів, інформаційно-аналітичну (референтську,
консультаційну) діяльність — 25% опитаних.
За результатами нашого анкетування та аналізу вебресурсів профільних ВНЗ України встановлено, що менеджери
інформаційної діяльності можуть працювати у таких галузях як:
державне управління (85% студентів), засобах масової
інформації (45% студентів) і народному господарстві (25%
студентів). Проте задіяні в таких сферах як: інформаційна
діяльність (75% студентів), невиробничі сфери (30% студентів)
та громадські організації (30% студентів).
Формування знань у навчальному закладі здійснюється
шляхом проведення лекцій, семінарів та практичних занять. На
думку опитаних студентів найефективнішою формою одержання
практичних та теоретичних занять є проведення семінарів (50%
респондентів) та практичних занять (50%
респондентів).
Більшість опитаних воліють вивчати поглиблиніше предмети
пов’язані з діловодством, комп’ютерними технологіями, етику і
психологію
ділового
спілкування,
макроекономіку,
мікроекономіку, основи бізнесу, а також іноземні мови
(німецьку, англійську, французьку), адже з розвитком
суспільних вимог дані дисципліни стають актуальнішими і
затребуваними.
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Студенти, що здобувають даний фах бажають
сконцентрувати увагу на дані предмети більше, розширити
кількість годин на їх вивчення. Проте система освіти України
вводить багато факультативних предметів, таких як: логіка,
філософі, соціологія, етика, вища математика та інші, що не
сприяють одержанню фахових знань і забирають час на їх
підготування, натомість того, щоб поглиблиніше вивчати
предмети, що необхідніші ніж попередньо зазначені.
Отже, менеджер інформаційної діяльності ― це
інноваційна, поліфункціональна діяльність, що потребує
розроблення не тільки в галузі науки, а й сфері підготовки
кваліфікованих кадрів, а саме видання ґрунтових видань та
впровадження системою освіти предметів для вивчення з
урахуванням вимог сучасного суспільства.

УДК 35.073.515

C. О.

С. О. Янчук , Є. Б. Тихомирова

ІНФОРМАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ
РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ
АДМІНІСТРАЦІЇ
Інформаційне
забезпечення
Рівненської
обласної
державної адміністрації (РОДА) є важливою складовою
частиною управління на регіональному рівні влади. РОДА
покликана захищати права і законні інтереси громадян та
держави, забезпечувати комплексний соціально-економічний
розвиток території та реалізацію державної політики у
визначених законодавством сферах управління.
Інформаційне забезпечення – це комплекс методів і
засобів
документаційного,
фактографічного
і
концептографічного обслуговування, використовуваних для
задоволення інформаційних потреб у конкретній науковотехнічній ситуації або у вирішенні управлінських завдань.
Основні функції з документування та роботи з інформацією у
РОДА переважно здійснюється Відділом інформаційно-
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комп’ютерного забезпечення і Головним управлінням з питань
внутрішньої політики та інформації.
Основними завданнями та функціями відділу є:
- участь у формуванні і реалізації державної політики у сфері
інформатизації області, організація, координація та контроль за
формуванням
і
виконанням
регіональної
програми
інформатизації;
- координація діяльності підпорядкованих облдержадміністрації
органів виконавчої влади з питань інформатизації;
- організація прийому, первинної аналітичної обробки і
збереження інформації електронних засобів інформації;
- розгляд документів та звернень, що надійшли до
облдержадміністрації з питань інформатизації, підготовка
щодо них аналітичних, довідкових матеріалів та пропозиції;
- забезпечення технічної підтримку Веб-сторінки РОДА та інше.
Цей Відділ також є підрозділом, відповідальним за
розвиток
та
впровадження
системи
електронного
документообігу в апараті облдержадміністрації.
Основними завданнями Головного управління з питань
внутрішньої політики та інформації є:
 аналіз і прогнозування розвитку суспільно-політичних
процесів у регіоні;
 узагальнення громадської думки та реагування різних
верств населення на актуальні питання суспільного життя,
здійснення оцінки можливих наслідків прийнятих соціальних та
політичних рішень;
 розгляд, за дорученням голови РОДА, звернень
громадян, установ, організацій з питань, що належать до
компетенції головного управління;
 участь у підготовці матеріалів для засобів масової
інформації, з метою забезпечення конституційного права
громадян на задоволення їхніх інформаційних потреб;
 аналіз, узагальнення та прогнозування розвитку ситуації
в інформаційному просторі регіону та інше.
Для підвищення оперативності та ефективності прийняття
управлінських рішень владою області, забезпечення доступу до
оперативних інформаційних та аналітичних баз даних,
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затверджено рішення Ради про Програму інформатизації
Рівненської обласної ради на 2011-2013 роки. Головною метою
Програми є побудова інформаційного суспільства та
регіональної складової електронної інформаційної системи
―Електронний уряд‖.
Програма
інформатизації
Рівненської
області
розглядається
як
складова
Національної
програми
інформатизації, яка об’єднує комплекс взаємопов’язаних
організаційних, правових, соціально-економічних, науковотехнічних, виробничих процесів, спрямованих на створення
умов для задоволення інформаційних потреб громадян та
суспільства на основі створення та використання сучасної
інформаційної інфраструктури в інтересах вирішення комплексу
поточних та перспективних завдань розвитку регіону. Реалізація
проектів програми забезпечить якісно новий рівень управління,
який оцінюватиметься не лише економічними критеріями, а й
моральними, етичними та іншими категоріями, підвищенням
рівня життя громадян .
Рівненська РОДА постійно бере участь у Всеукраїнському
конкурсі «Приязна адміністрація», який стимулює органи влади
підвищувати професіоналізм своїх працівників і вдосконалювати
їх роботу з громадськістю, надає можливості налагодити
ефективні взаємовідносини органів влади усіх рівнів з
громадянами, сприяє реалізації конституційних прав і свобод
громадян в отриманні якісних та своєчасних адміністративних
послуг, спрямовує органи виконавчої влади на створення
єдиного „електронного вікна‖ – надання адміністративних
послуг та використання Реєстру державних та адміністративних
послуг.
Одним із найважливіших завдань інформаційного
забезпечення діяльності державних органів влади Рівненської
області є прозорість державного управління і пріоритет
демократичних принципів: рівності, відкритості, гласності.
Відкрите і необмежене розповсюдження інформації для
публічного доступу підвищує безпеку області, розширює
можливості громадян у прийнятті усвідомлених рішень з питань
повсякденного життя.
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