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Інформаційні технології в умовах розвитку креативного менеджменту 

Аташкаде Руслана Вадимівна, к.філос.н. 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій 

 

Сьогодні креативний менеджмент є ефективним інструментом вирішення складних 

завдань, прийняття ефективних нетрадиційних та оригінальних управлінських рішень та 

управлінських інновацій в умовах нестандартних та кризових ситуацій. 

Теорія креативного менеджменту знаходиться на перетині інноваційного менеджменту, 

теорії творчості, яка має багато різновидів (теорія науково-технічної, художньої творчості) та 

низки інших наукових дисциплін (історія, філософія, психологія, соціологія, правознавство). 

Він тісно пов’язаний з розвитком таких напрямів менеджменту, як стратегічний менеджмент, 

інноваційний менеджмент, самоменеджмент, організаційною культурою підприємства, 

маркетингом тощо.  

Особливості інноваційного менеджменту полягають в тому, що, з одного боку, 

необхідно стимулювати генерування якомога більшої кількості ідей, пов'язаних з 

інноваціями, забезпечити достатню свободу дій учасників інноваційного процесу, створити 

для них позитивні мотиви діяльності, а з іншого – необхідно спрямовувати інноваційний 

процес відповідно до стратегічному розвитку організації, на що, до речі, і націлений 

правильно організований креативний менеджмент. 

Інноваційна діяльність, як така, неможлива без творчого ставлення до її здійснення. 

Творчість – це створення нових за задумом цінностей, інакше кажучи, творчість – це завжди  

щось нове та інше. Отже, саме творчість є тою загальною рисою, що властива як 

інноваційному, так і креативному менеджменту. 

Із залученням в механізм інноваційного менеджменту методів та засобів евристики, 

утворюються новий його напрям – креативний менеджмент, який з часом вийшов за його 

межі. Взагалі, пояснення або характеристика феномену креативного менеджменту 

обмеженими жорсткими межами понять навряд чи може бути достатнім, тому що 

функціонування креативного менеджменту можливе тільки у багатогранному креативному 

середовищі підприємства, тільки за умов використання різноманітних способів і засобів 

мотивування (особливо внутрішнього), активізації й розвитку креативності працівників. 

Основними напрямами таких радикальних змін можуть бути: чітко виражена 

стратегічна спрямованість підприємства зі створенням громадянської організаційної 

культури; дружнє ставлення до всього зовнішнього середовища, тісна співпраця з ним, 

розвиток соціальної відповідальності тощо; трансформація організаційної структури 

підприємства й управління з переходом від бюрократичних структур до органічних, 

адаптивних (проектних, матричних) і до утворення в підприємстві стратегічних підрозділів 

на підґрунті бізнес-процесів; перетворення підприємства в організацію, що сама навчається з 

поглибленням і розширенням компетенцій працівників, включаючи набуття навичок з 

креативної технології; докорінна зміна системи управління персоналом з домінування 

управління працею на домінування управління творчою особистістю; розвиток 

горизонтальних комунікацій, які сприяють швидкому обміну релевантною інформацією та 

спілкуванню; побудова системи стимулювання, спрямованої на внутрішні мотиви і вияв 

творчої активності працівників [1, 109-110]. 

Реалізація таких напрямів сформує підґрунтя перетворення підприємства в креативну 

організацію, здатну створювати знання та перетворювати їх в інновації. Управління 

креативним процесом чи процесом генерації нового знання. В цьому процесі виділяють такі 

етапи: пошук і визначення можливостей, власне генерування нових ідей, їх оцінка і відбір, 

планування реалізації. Ефективність творчих зусиль на кожному з етапів може бути 

підвищена при застосуванні відповідних креативних технік. 
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Креативне середовище – це сфера, структура, соціальний контекст, що формують 

вимоги до креативного продукту і створюють умови, що сприяють його утворенню. 

Креативне середовище заохочує працівників до пошуку нових ідей і складається із 

специфічних структур і систем, культури і лідерства, що «працюють» на креативність. 

Управління креативним (або інтелектуальним) продуктом – кінцевим результатом 

креативного процесу і основою інновацій. 

Отже, на формування і розвиток креативного менеджменту безпосередньо впливають 

ряд факторів: рівень розвитку суспільства; формування креативної економіки; розвиток 

креативної освіти; рівень інноваційності підприємства; творчий потенціал особистості; 

потенціал менеджера креативного типу. Діалектичний зв’язок даних факторів є запорукою 

успіху у формуванні і розвитку креативного менеджменту. 

До зовнішніх факторів, які сприяють розвитку креативного менеджменту на 

підприємстві можна віднести розвиток в країні і світі креативно-спрямованого  суспільства, 

креативної економіки, креативної освіти, що в цілому формують креативну особистість, яка в 

подальшому розвиває креативні процеси і є джерелом їх запровадження на будь-якому 

підприємстві і в будь-якій сфері діяльності і, за принципом зворотнього зв’язку, робить свій 

внесок у подальший розвиток креативного суспільства, креативної економіки, креативної 

освіти. 

Внутрішні фактори формуваня і розвитку креативного менеджменту базуються на 

створенні креативного середовища на підприємстві. Функціонування креативного 

менеджменту можливе тільки у багатогранному креативному середовищі підприємства, 

тільки за умов використання різноманітних способів і засобів мотивування (особливо 

внутрішнього), активізації й розвитку креативності працівників. І основними завданнями 

менеджерів, які повинні цілеспрямовано впливати на осіб, що можуть креативно самостійно 

мислити, є необхідність здійснювати свій вплив так, щоб не порушувати творчої атмосфери 

кожного індивідуума, стимулювати рівень інтелектуальної активності для вирішення 

визначеного кола проблем у діяльності підприємства.   

Креативний менеджмент виокремився з інноваційного менеджменту через потребу 

більш глибокого і системного дослідження процесу створення нових ідей, визначення 

чинників, що на нього впливають і, врешті решт, підвищення ефективності цього процесу.  

З метою підвищення результативності розробки і реалізації креативних рішень на 

підприємствах доцільно формувати системи креативного менеджменту  

Призначення системи креативного менеджменту підприємства полягає у формуванні 

об'єктивних передумов для активізації інноваційної діяльності на промислових 

підприємствах з метою забезпечення безперервного балансу відповідності інноваційних 

технологій управління інноваційним технологіям виробничої системи підприємства. 

Метою функціонування системи креативного менеджменту є забезпечення на основі 

механізмів пошуку і реалізації нестандартних і оригінальних рішень динамічного, сталого, 

збалансованого поступального і ефективного розвитку сучасних підприємств. 

Системи креативного менеджменту підприємств, розробляючи і впроваджуючи 

управлінські інновації, змінюють організаційні структури управління, бізнес-процеси, що 

відбуваються в організації, реалізуються в нових алгоритмах і методах прийняття і реалізації 

управлінських рішень, передачі певних функцій у аутсорсинг, підвищенні якості 

обслуговування клієнтів, механізмах просування виробленої продукції на ринок тощо. 

Отже, інструментарій креативного менеджменту вельми специфічний. Він повинен 

базуватися на інструментах і методах, що дозволяють здійснювати не лише розробку і 

реалізацію вже відомих, а й принципово нових, раніше невідомих нестандартних і 

оригінальних рішень. Управління розвитком і вдосконаленням систем креативного 

менеджменту на підприємствах повинно здійснюватися на основі науково обґрунтованих 

прогнозів, тобто передбаченні тенденцій техніко-технологічного, організаційно-

технологічного і соціально-економічного розвитку підприємства на найближчу та віддалену 

перспективи. 
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Використані джерела: 

1. Підкамінний І.М., Самокиш О.В. Креативний менеджмент в системі 

менеджменту підприємства / І.М.Підкамінний // Економіка та менеджмент: перспективи 

розвитку : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції, м. Суми, 22–24 червня 

2012 року / за заг. ред. О. В. Прокопенко. – Суми : СумДУ, 2012. – C. 109‒110. 

 

Розважальний аспект сучасного телевізійного контенту на прикладі 

телеканалів «СТБ» та «Новий канал» 

Веруцька Ілона Євгеніївна,  

головний спеціаліст загального відділу Острозької міської  ради, 

студентка магістратури Національного університету «Острозька академія». 

Наук. керівник: Маслова Ю.П., к. філол.н., доцент,  

Національний університет «Острозька академія». 

 

З появою телебачення у середині минулого століття життя людей стало більш 

інформаційно-насиченим. Відтак, маючи вдома телевізор, можна було спостерігати за 

подіями на іншому кінці країни чи взагалі закордоном. Зараз телебачення часто 

використовують як інструмент впливу на громадську свідомість, як елемент пропаганди або 

як засіб насадження певних політичних переконань. На противагу цьому існує ряд 

телепередач, формат яких базується на розважальній функції. Адже багато хто з телеглядачів 

не хочуть заангажовувати себе різними інформаційно-насиченими передачами після тяжкого 

робочого дня, а мають намір просто відпочити. 

Сьогодні розважальне телебачення заполонило телевізійний ефір, постійно зростає 

інтерес глядацької аудиторії до розважальних програм і вони мають надзвичайно високі 

рейтинги. Такі проекти досить актуальні й відповідають суспільним інтересам населення. 

Щоб не втратити цікавість глядача, постійно вдосконалюється програмне наповнення 

телеканалів. Політичного та інформаційного характеру програми вводять у свій зміст 

елементи розваг. Розважальні програми внесли зміни у ефірне насичення телеканалів, 

урізноманітнили різновікову глядацьку аудиторію за уподобаннями та інтересами, вплинули 

на щільність сітки мовлення.  

Розважальна програма – це цілісний відеоряд сюжетів розважального змісту, який 

транслюється на телебаченні. Їх можна розподілити на пізнавально-розважальні та суто 

розважальні програми. Пізнавально-розважальні програми поділяються на «програми-

інфотеймент», контактні програми (ток-шоу) та інтелектуально-розважальні програми. Суто 

розважальні програми поділяються на гумористичні програми, кулінарні шоу, реаліті-шоу, 

розважальні шоу-видовища, «програми-перевтілення», ігрові розважальні програми 

(інтерактивні ігри), світські хроніки (програми про моду та модне життя) та музичні 

програми. 

Розважальні програми різного типу мають спільну мету: сприяти релаксації глядацької 

аудиторії. Телепродукт розважального жанру за змістом легкий для сприймання людиною, 

зорієнтований на дозвілля, охоплює різні сфери відпочинку. Розважальні програми різняться 

змістом, структурою організації та проведення, манерою мовлення ведучого. 

Українського глядача сьогодні турбують актуальні проблеми та побутові. Зміст таких 

програм викликає співчуття, переживання в аудиторії, емоції і більшість з них не несуть 

глибини, аналізу інформації, яка подається з екрану. Сучасний телеглядач має широкі 

можливості впливати на формування змісту розважальних програм, взявши безпосередньо 

участь під час трансляції програми. Телепрограми розважального жанру, які транслюються у 

прямому ефірі, мають вищий рейтинг. У таких програмах панує креативність, 

нестандартність, напруженість атмосфери, імпровізація ведучих, зосередженість, 
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показовість, відсутнє інформаційне перенасичення. Такий підхід інтерактивності 

використовують творці переважної більшості українських розважальних програм. 

Аналізуючи сучасне українське телебачення, приходимо до висновку, що найбільш 

«розважальними» вважаються телеканал СТБ та Новий канал. Адже ці канали у своєму 

переліку мають найбільшу кількість програм розважального характеру. Якщо канал СТБ 

розрахований на різновікову категорію, то Новий канал зорієнтований в більшості на 

молодіжну аудиторію.  

Канал СТБ постійно розробляє концепції нововведень, які креативністю зацікавлюють 

глядацьку аудиторію. Програми цього каналу майже не мають вікових обмежень. У 2011 

році канал отримав одинадцять нагород премії «Телетріумф». Шість статуеток принесла 

програма «Х-фактор». Успішними були проекти «Холостяк», «Україна має талант». 

Телевізійні канали України ведуть активну боротьбу за глядацьку аудиторію. Аналіз 

телепростору українських каналів за період 2012-2016 років показав, що найбільшою 

популярністю користуються серед глядачів політичні ток-шоу, серіали та розважальні 

програми. Як бачимо, сучасне українське телебачення поєднує у собі інформаційну, 

комунікативну та розважальну функції. Варто зазначити, що розважальні програми 

розширюються, створюючи нові типи. Проте у чистому вигляді їх не існує. Про це 

неодноразово наголошували журналістикознавці такі, як В. Гоян, Г. Кузнєцов, 

М. Недопитанський, Т. Шальман та інші. 

Рейтинг, а значить і тривалість, телепродукту залежить від міри розвитку інтересів, 

виникнення чи згасання цікавості до програми глядацької аудиторії. Сучасний глядач 

вимогливий, капризний і, щоб задовольнити його бажання, необхідно авторським 

колективам враховувати пізнавальні особливості людей. Як показує практика, глядачі мають 

не просто запам’ятовувати і пасивно здобувати певну суму знань з телепрограм, а й 

отримувати емоційний заряд, корисні поради для полегшення життєдіяльності у суспільстві. 

Крім того, сценарії деяких програм передбачають участь глядача у створенні контенту, так 

як такий підхід є оправданим: будь-який проект стає кращим і цікавішим. 

Розважальна орієнтація українського телебачення змінилася. Воєнні події на території 

країни, економічна криза вплинули на наповнення телепрограм 2014-2016 року. Значно 

зменшилась кількість розважальних програм і менш сатиричним став гумор. Зникли з ефіру 

ряд довготривалих проектів, особливо помітно на каналі «СТБ»: «Україна має талант», 

«Танцюють всі!», «Ікс-Фактор» та інші. Проте розважальність займає певні позиції на 

телевізійному просторі і буде існувати, незалежно від політичних чи воєнних ситуацій, 

обставин, до тих пір поки існуватиме на них попит. 

Українські телевізійні розважальні програми посіли відповідну нішу в українському 

телепросторі. Їх види різноманітні й об’єднують глядацьку аудиторію, різну і за віком і за 

статтю. Саме соціальні потреби населення пояснюють популярність програм. Розважальність 

у телепрограмах представлена такими елементами: азартом-змаганнями, розвагами, 

ескейпізмом (відволікання від реальності), релаксуючим змістом, тимчасовим перевтіленням 

(вживанням в образ), розкриттям таємного з життя відомих особистостей (сенсаціями), 

комфортом та задоволенням. 

Для того, щоб підвищити рейтинги розважальних проектів на СТБ та Новому каналі, 

треба залучати ще й молодь. Адже для них телебачення з кожним роком відходить на задній 

план, чого не скажеш про Інтернет. Недоліками розважальних проектів на СТБ та Новому 

каналі можна вважати передбачуваність сюжету, невідповідність деяких жанрів своїм 

характеристикам (реаліті-шоу). Запорукою успіху будь-якого проекту повинна бути інтрига і 

неочікуваний розвиток подій. Так, глядач з нетерпінням буде чекати подальшого розвитку 

сюжету і потім знову і знову переглядатиме цю передачу.  

Загалом, перспектива розвитку розважальних проектів на СТБ та Новому каналі 

рухається у позитивну сторону, адже з кожним роком їх все більше і більше, вони 

креативніші і цікавіші. Це підтверджують і численні перемоги на різноманітних конкурсах, 
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таких як «Телетріумф», «Золоте перо». Головне – не забувати про глядача, який щоразу 

чекає на щось несподіване і неординарне. 
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екрану.  
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Нормативно-правове регулювання документаційних процесів 

(діловодства) 
 

Вірьовкіна Наталія Миколаївна  

старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Східноєвропейського університету економіки та менеджменту (м. Черкаси) 

 

 Організація діловодства в системі управління повинна ґрунтуватися на вимогах 

нормативних та методичних документів в галузі діловодства (документаційного 

забезпечення управління) на державному рівні. 

 Кабінетом Міністрів України було прийнято постанову № 1242 від 30 листопада 2011 

року «Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах виконавчої 

влади,  місцевих органах виконавчої влади» [2]. 

 Метою цієї Інструкції є удосконалення та підвищення ефективності документаційного 

забезпечення управління. Вона містить вимоги щодо організації роботи з документами та 

правил документування в системі управління 

Особливістю даної Типової Інструкції є те, що вона розроблена з урахуванням 

вітчизняних традицій організації та ведення діловодства, які накопичувалися не одне 

десятиріччя. До уваги також взято вимоги стандарту ДСТУ 4163-2003 «Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів», Правил 

роботи архівних підрозділів органів державної влади, місцевого самоврядування, 

підприємств, установ і організацій, затверджених наказом Державного комітету архівів 

України від 16 березня 2001 року № 16 (зі змінами) та зареєстрованих в Міністерстві юстиції 

України від 08 травня 2001 року № 407/5598.  

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/garagula_khmel.pdf
http://www-philology.univer.kharkov.ua/nauka/e_books/visnyk_1027/content/garagula_khmel.pdf
http://www.stb.ua/ua/
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Розробники Типової інструкції з діловодства не обійшли увагою й стан використання 

сучасної організаційної техніки та новітнього програмного забезпечення в сфері 

документаційного забезпечення управління.  

Типова Інструкція містить набагато більше інформації по відношенню до Примірної 

інструкції з діловодства у міністерствах, інших центральних органів виконавчої влади, 

місцевих органів виконавчої влади (зі змінами та доповненнями), яка була затверджена у 

1993 році та відповідно втратила свою чинність у зв’язку із  затвердженням Типової 

інструкції. 

Інструкція складається з п’яти розділів: «Загальні положення», «Документування 

управлінської інформації», «Організація документообігу та виконання документів», 

«Організація документів в діловодстві», «Порядок підготовки справ до передавання на 

архівне зберігання». 

Також типова Інструкція містить 21 додаток (реєстраційні форми, переліки тощо). 

Положення Інструкції  поширюються на організацію роботи з документами незалежно 

від способу фіксації та відтворення інформації, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і 

контроль за виконанням, що здійснюється за допомогою програмно-технічного 

забезпечення. Організація та ведення діловодства, опрацювання документної інформації за 

допомогою автоматизованих систем діловодства повинні в обов’язковому порядку 

відповідати вимогам інструкції з діловодства установи. 

С.В. Сельченкова, к.і.н., директор департаменту діловодства, формування, зберігання та 

обліку Національного архівного фонду Державної архівної служби України, у своїй статті 

«Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої влади» [3] зазначає що, в 

Інструкції не висвітлюються питання роботи з електронними документами та електронним 

документообігом із застосуванням електронного цифрового підпису.  Вона звертає увагу на 

те, що порядок впровадження юридично значимого електронного документообігу буде 

визначатися окремим нормативно-правовим документом. Саме тому в тексті Інструкції 

застосовується поняття «документ в електронній формі». 

Типова інструкція з діловодства регламентує організацію та ведення лише загального 

діловодства. Тобто, організація діловодства з документами, що містять інформацію з 

обмеженим доступом (конфіденційні, ДСК тощо), а також зі зверненнями громадян та 

запитами на публічну інформацію регламентуються іншими нормативно-правовими актами.  

Інструкцією визначено загальні вимоги до організації роботи служб діловодства та їх 

функціональні обов’язки, передбачено відповідальність керівників установ, структурних 

підрозділів та працівників установ за порядок організації  та ведення діловодства. 

Для вирішення проблеми щодо підготовки типових (примірних) номенклатур справ, 

уніфікації та збереження документації, яка створюється в певній галузі чи сфері діяльності, 

Інструкція зобов’язує служби діловодства розробляти інструкції з діловодства та типові 

(примірні) номенклатури справ. 

У порівнянні з Примірною інструкцією з діловодства у міністерствах, інших 

центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади (1993 року) в 

Типовій Інструкції визначено вимоги щодо оформлення реквізитів відповідно до ДСТУ 

4163-2003 [1] та складання окремих видів документів, що сприятиме запровадженню єдиних 

підходів щодо підготовки та оформлення основних управлінських документів (другий розділ 

Типової інструкції). 

Інструкція визначає вимоги щодо організації документообігу та виконання документів 

(третій розділ Типової інструкції), а саме раціоналізація документообігу в установі та 

порядок обліку обсягу документообігу. Регламентовано усі етапи документообігу, такі як: 

приймання та первинне опрацювання документів, що надходять в установу; попередній 

розгляд документів; реєстрація документів; організація проходження документів та їх 

виконання; організація контролю за виконанням документів; порядок опрацювання та 

надсилання вихідних документів; формування справ та забезпечення збереженості їх обліку; 

порядок підготовки справ до передавання на архівне зберігання. 
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Виходячи з вище викладеного, слід відмітити, що неухильне дотримання положень  

Типової інструкції забезпечить виконання вимог нормативного регулювання у сфері 

діловодства (документаційного забезпечення управління), дозволить уніфікувати процеси 

роботи з документами та документування управлінської діяльності як у центральних органах 

виконавчої влади, місцевих органах виконавчої влади, так і в подальшому в установах, 

організаціях, підприємствах різної форми власності. 

Використані джерела:  

1. Державна уніфікована система документації. Уніфікована система 

організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлювання документів: ДСТУ 4163-

2003. – [Чинний від 2003-09-01]. – К.: Держстандарт України, 2003. – 21 с. – (Національний 

стандарт України). 

2. Про затвердження Типової інструкції з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих органах  виконавчої 

влади [Електронний ресурс] : постанова Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2011 р. 

№ 1242. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п  

3. Сельченкова С.В. Нормативне регулювання діловодства в органах виконавчої 

влади / Сельченкова С.В. //. – Архіви України., - 2012. –  № 1. - [Електронний ресурс]:– 

Режим доступу : http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/ 

 

 

Організаційно-правовий менеджмент інформаційного суспільства: 

концептуальні аспекти 
 

Ганжуров Юрій Семенович, д.політ.н., професор, 

завідувач кафедри організації видавничої справи, поліграфії та книгорозповсюдження  

Національного технічного університету України  

«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» 

 

Питання формування, структуризації глобальних комунікацій та інформаційних 

ресурсів є для країни актуальними та злободенними. Для реалізації правових засад побудови 

інформаційного суспільства прийнято закони України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки», «Про інформацію», «Про доступ 

до публічної інформації», «Про захист персональних даних», «Про телебачення і 

радіомовлення», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

науково-технічну інформацію», «Про суспільне телебачення і радіомовлення України», «Про 

національну програму інформатизації» та інші нормативно-правові акти, які регулюють 

суспільні відносини щодо створення інформаційних електронних ресурсів, захисту 

інтелектуальної власності на ці ресурси, впровадження електронного документообігу, 

захисту інформації тощо. 

У цьому правовому ресурсі базовим є Закон України «Про Основні засади розвитку 

інформаційного суспільства в Україні на 2007–2015 роки». Важливо, що цим законом 

визначена послідовність реалізації його положень на рівні наступних етапів. Перший (2012–

2013 рр.) передбачає стабілізацію соціально-економічного та суспільно-політичного 

становища в Україні на основі першочергового реформування відповідно до 

євроінтеграціного курсу системи державного управління. Це в свою чергу має забезпечити 

розвиток усіх сфер суспільного життя за умов удосконалення законодавства з питань 

інформаційного суспільства. Другий етап (2014–2015 рр.) по суті визначає напрями 

конкретизації завдань розбудови інформаційного суспільства. Саме вони мають 

відкориговані стратегії, що передбачається здійснити на третьому етапі (2016–2020 рр.).  

Це доцільно робити з урахуванням причин недостатньої розбудови інформаційного 

суспільства, основними з яких є: низька ефективність використання ресурсів, спрямованих 

на впровадження інформаційних технологій (ІТ); наявне відставання у впровадженні 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1242-2011-п
http://www.archives.gov.ua/Publicat/AU/
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можливостей електронного бізнесу; повільна еволюція нормативно-правової бази 

інформаційної сфери; низький рівень комп’ютерної грамотності громадян; незадовільний 

рівень державної підтримки виробництва засобів інформації, програмних засобів та 

впровадження ІТ. Проблемою розвитку інформаційного суспільства названо соціально-

економічну нерівність, яка виникає між провідними державами та країнами, що 

розвиваються, внаслідок суттєвої різниці в темпах зростання обсягів та номенклатури товарів 

і послуг, які виробляються та надаються за допомогою ІТ. За таких умов важливою видається 

розробка та поетапна реалізація концепції сталого розвитку інформаційного суспільства на 

засадах широкого використання сучасних ІТ можливостей створювати інформаційні 

контенти, користуватися та обмінюватися ними, виробляти товари та надавати послуги, 

повною мірою реалізовуючи свій потенціал, підвищуючи якість свого життя і сприяючи 

сталому розвитку країни. 

Роль інформації в загальній системі ресурсів розвитку зазнавала історичних змін. 

Спочатку вона була практично непомітною у порівнянні з суто матеріальними (речовинно-

енергетичними) природними ресурсами. Тепер інформація найчастіше розуміється 

дослідниками як складний, внутрішньо суперечливий сплав матеріальних та ідеальних, 

об’єктивних і суб’єктивних чинників. З урахуванням цього зрозуміло, що лише в міру 

підвищення ролі свідомої діяльності людини та духовного начала в суспільстві соціальна 

інформація виділяється в особливий і дедалі більш значущий ресурс розвитку людства. 

Інформація вигідно відрізняється від усіх інших ресурсів, які неминуче скорочуватимуться в 

ході використання: вона, навпаки, здатна навіть зростати при цьому: «В умовах, коли 

практично всі речовинно-енергетичні (матеріальні) ресурси є обмеженими і швидко 

скорочуються, інформація виступає чинником в принципі необмеженим, який не виявляє 

тенденцію до спаду… Інформація, ймовірно, є єдиний ресурс, який… виявляє тенденцію до 

зростання ефективності використання в економічному та соціальному аспектах»  [3, с. 86–

87]. 

Можливо визначити основні стратегічні цілі розвитку інформаційного суспільства в 

Україні: прискорення розробки та впровадження новітніх конкурентоспроможних ІТ в усі 

сфери суспільного життя, передовсім в систему політичного, економічного та соціального 

управління; забезпечення комп’ютерної підготовки громадян насамперед шляхом створення 

системи освіти, орієнтованої на використання новітніх ІТ у відповідних програмах; державна 

підтримка використання новітніх ІТ засобами масової комунікації; створення 

загальнодержавних інформаційних систем, насамперед у сферах охорони здоров’я, освіти, 

науки, культури, охорони довкілля; використання ІТ для вдосконалення державного 

управління, відносин між державою і суспільством, становлення електронних форм взаємодії 

між органами державної влади та інститутами громадянського суспільства; досягнення 

ефективної участи всіх регіонів у процесах становлення інформаційного суспільства шляхом 

децентралізації та підтримки ініціатив органів місцевого самоврядування; захист 

інформаційних прав громадян, насамперед щодо доступності інформації, захисту інформації 

про особу, підтримки демократичних інститутів та мінімізації ризику «інформаційної 

нерівності»; використання новітніх ІТ з метою підвищення рівня інформаційної безпеки. 

Державна політика розвитку інформаційного суспільства в Україні ґрунтується на 

засадах: пріоритетності науково-технічного та інноваційного розвитку держави; формування 

необхідних для цього законодавчих і сприятливих економічних умов; всебічного розвитку 

загальнодоступної інформаційної інфраструктури, інформаційних ресурсів та забезпечення 

повсюдного доступу до телекомунікаційних послуг та ІТ; сприяння збільшенню 

різноманітності та кількості електронних послуг, забезпеченню створення 

загальнодоступних електронних інформаційних ресурсів; поліпшення кадрового потенціалу; 

посилення мотивації щодо використання ІТ. 

Загальносоціальний масштаб аналізу різних аспектів життя суспільства з необхідністю 

має доповнюватися гуманітарно-особистісним складником [1, с. 17]. Індивідуалізація 

факторів безпосередньої участі в інформаційному суспільстві створює нову економічну, 
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соціальну та культурну якість. Характерно, що зв’язок інформаційного суспільства зі сферою 

зайнятості відображає її структуру та модель відповідних змін. Перехід до інформаційного 

суспільства відбувається за умови, коли значна кількість зайнятих працює в інформаційній 

сфері [2, с. 30]. 

Таким чином, менеджмент інформаційного суспільства в правовому полі держави 

створює відповідні умови як для глобалізації цивілізаційних цінностей євроінтеграційних 

процесів, так і еволюції усіх сфер суспільного життя в Україні. 

           

Використані джерела: 
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літератури, 2016. – 148 с. 

2. Малик І. П. Тенденції розвитку інформаційної економіки в Україні / І.П. Малик // 

Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. – 2013. – № 1. – С. 25–

34.   

3. Урсул А. Д. Концепция выживания и устойчивого развития цивилизации / 

А.Д. Урсул. – М. : Луч, 1993. – 296 с. 

 

 

Сучасні інформаційно-аналітичні інструменти пошуку в Інтернет як 

один із найефективніших методів конкурентної розвідки 
 

Гончаренко Дар’я Борисівна студентка 2 курсу магістратури  

Наук. керів.: Ткачук Т.Ю., к.юр.н., доцент 

Національна академія Служби безпеки України 

 

Дослідження інформаційного простору показують, що використання Інтернету для 

виконання завдань конкурентної розвідки значно перевищує інші потенційні джерела 

інформації. Причина в тому, що Інтернет надає п’ять основних переваг для конкурентної 

розвідки: економічна ефективність, доступність, зручність, відносна анонімність, глобальне 

охоплення. 

Але конкурентна розвідка в Інтернеті, це не тільки збір інформації (з новинних сайтів, 

блогів і т.д.). Тим більше, що є ризик того, що зібрані в Інтернеті відомості будуть свідомо 

невірними (дезінформація). Конкурентна розвідка в Інтернеті - це в першу чергу сортування і 

аналіз зібраних даних таким чином, щоб забезпечити компанії унікальну, що дає ті чи інші 

переваги інформацію. Проте, навіть досвідчені аналітики конкурентної розвідки в Інтернеті 

стикаються з низкою проблем.  

За словами експертів з інформаційної безпеки доктора технічних наук Ланде Д.В. та 

Прищепи В.В. [1] першою і найбільш суттєвою проблемою є те, що колосальні обсяги 

інформації в Інтернет ускладнюють пошук і вибір дійсно потрібних відомостей. Адже самі 

по собі необроблені, неузагальнених і неперевірені дані, як ми вже говорили вище, не 

можуть служити підмогою для прийняття рішень. 

За оцінками фахівців ресурси всесвітньої павутини (проіндексованих пошуковими 

системами і прихованих) складають понад 550 млрд. документів і цей обсяг постійно 

зростає. За словами Еріка Шмідта - глави Google, в даний час з п’яти мільйонів терабайт 

існуючої інформації проіндексовано лише 170 Тбайт і навіть така потужна пошукова система 

як Google зможе проіндексувати всю інформацію приблизно лише через 300 років. 

Традиційні пошукові системи в Інтернет відмінно справляються з простими 

однократними запитами, але як правило в більшості випадків практично не застосовні для 

потреб конкурентної розвідки. За деякими оцінками понад 97% критичною для КР 

онлайнової інформації неможливо знайти за допомогою традиційних інформаційно-

пошукових систем [2]. 
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Другою, після описаної вище, проблемою конкурентної розвідки в Інтернет є те, що 

інформація в Інтернет має явно виражений динамічний характер: інформація на сайтах 

розміщується, модифікується і віддаляється в часі. Часткове вирішення цих проблем 

можливо при застосуванні систем контент-моніторингу інформаційних потоків в Інтернет. 

Використання при зборі інформації в Інтернет системи контент-моніторингу в середньому 

збільшує число знайдених релевантних документів в 20 разів. 

Третє завдання, яке необхідно вирішити з метою КР - автоматичне вилучення понять з 

формалізованих масивів інформації (таблиць, баз даних) і неструктурованих текстів. 

Перспективним напрямком вирішення цього завдання в системах КР є використання 

технологій «knowledge discovery» (пошук знань), що використовує концепції Data Mining і 

Text Mining. 

Четвертою проблемою є виявлення неочевидних закономірностей і зв’язків. В даний 

час відомо кілька шляхів вирішення вилучення понять з текстів і виявленні їх взаємозв’язків, 

як практичних, так і теоретичних. Одним з них є побудова матриць і графів взаємозв’язків і 

гістограм розподілу понять. Матриці можна розглядати як неорієнтовані графи і 

застосовувати до них відповідні математичні методи. Як правило, вузли цих графів ‒ 

коефіцієнти, які пропорційні кількості документів вхідного інформаційного потоку, які 

одночасно відповідають обом поняттям, або кількістю інших понять, що вживаються разом з 

даними. 

Іншим перспективним вирішенням цього завдання можна вважати побудову 

візуального графа зв’язків –  інформаційного портрета, знайдених релевантних документів з 

використання AJAX-технології. 

П'ятої проблемою є пошук інформації в «прихованому» веб-просторі, де, як було 

зазначено вище, міститься незрівнянна більша кількість даних, потенційно цікавих для 

конкурентної розвідки, ніж у відкритій частині всесвітньої Мережі. Американський журнал 

Business 2.0 опублікував список з семи технологій, які повинні «змінити світ» в 

найближчому майбутньому. Серед них Ajax і пошук в невидимій мережі - в «прихованому» 

вебі – це саме ті вкрай корисні технології для потреб конкурентної розвідки. 

Таким чином, як ми бачимо, не вся потенційно відкрита «несекретна» інформація є 

добре доступною, скоріше – навпаки. Витяг необхідної в кожному конкретному випадку 

інформації є складним завданням. На думку експертів, тільки близько 10-15% потрібної 

інформації є в Інтернеті в готовому вигляді, решта 85-90% можна отримати в результаті 

порівняння, інтеграції та аналізу численних розрізнених даних. 

Незважаючи на те, що в Інтернет, міститься велика частина інформації, необхідної для 

проведення КР, залишається відкритим питання її знаходження і ефективного використання 

через властивих Інтернет недоліків: непропорційного зростання рівня інформаційного шуму; 

засилля паразитної інформації; слабкої структурованості і пов’язаності між собою 

інформації; динамічності інформації та відсутності гарантії її цілісності; многократного 

дублювання, відсутність можливості смислового пошуку, обмеженості доступу до 

«прихованого» інтернету, але в цілому можливості Інтернету оцінюються експертами в 

області конкурентної розвідки досить високо. 

За зовнішнім хаосом інформації, доступної сьогодні, в мережі Інтернет, ховаються 

глибинні зв’язки, достовірна інформація, дезінформація. Розібратися з цими даними можна 

тільки застосовуючи сучасні засоби аналізу змісту текстів (контент-аналізу), контент-

моніторингу, глибинного аналізу даних і текстів, а моніторинг і якісна обробка 

інформаційних потоків здатні принести відчутну конкурентну перевагу [3]. 

Природно, що для полегшення завдань пошуку, аналізу та систематизації інформації 

потрібен ефективний інструментарій. 

Всі наявні засоби пошуку інформації в Інтернеті можуть бути умовно розділені на 

кілька підгруп, а саме: 

 засоби пошуку інформації на окремих сайтах; 

 добірки посилань; 
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 каталоги; 

 пошукові системи; 

 метапошукові системи; 

 системи моніторингу та контент-аналізу; 

 екстрактори об’єктів, подій і фактів; 

 системи «knowledge discovery» (Data Mining, Text Mining) 

 спеціалізовані системи конкурентної розвідки; 

 інтегровані системи. 

Особливу увагу, на нашу думку, слід звернути на інтегровані систему. Під 

інтегрованими засобами конкурентної розвідки ми розуміємо інтегровану систему, що 

включає в себе не тільки всі доступні пошукові засоби, але також інтегрований банк 

виявлених (видобутих) і логічно правильно пов’язаних між собою даних, інформації та 

знань. 

З точки зору створення інформаційно-аналітичних систем така система концептуально 

повинна припускати реалізацію наступних трьох принципів: 

- єдиний інформаційний простір взаємопов’язаних об’єктів і фактів незалежно від типу 

їх джерел або контенту; 

- збереження зв’язку об’єктів і фактів з релевантними даними і джерелами інформації 

(аргументованість); 

- історично-просторова модель банку даних системи, що передбачає наявність у всіх 

об'єктів обліку атрибутів часу і місця, а також неможливість їх безповоротного видалення з 

системи. 

 З огляду на викладене вважаємо, що для вирішення задач конкурентної розвідки за 

допомогою Інтернет необхідне комплексне використання методів та принципів пошуку 

інформації. Створення на основі отриманих даних агентурним шляхом та за допомогою 

Інтернет інформаційно-аналітичної системи надасть змогу керівникам, які приймають 

управлінські рішення, отримувати якнайбільш повну та достовірну інформацію в найкоротші 

строки.  
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Одним із основних завдань, яке ставлять перед собою політики є завоювання 

авторитету серед виборців, що призвело до стрімкого зростання значення паблік рілейшнз у 

сучасному суспільстві, а також виділенню в процесі піар-впливу таких видів діяльності, як 

іміджмейкінг, ПР-брендинг, медіа-рілейшнз та ін. Окремого більш глибокого аналізу 

потребує процес становлення політика та політичної партії як бренду, що в свою чергу 

безпосередньо залежить від іміджу, який створювався роками. 

http://www.invisibleweb.ru/#1-2
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Слід наголосити на тому, що політичний бренд значно відрізняється від 

маркетингового, який є більш дослідженим в наш час, специфікою, що і обумовлює 

актуальність запропонованого дослідження. Мета роботи – аналіз особливостей 

лінгвістичного оформлення політичного бренду в мас-медійному політичному дискурсі.  

У запропонованому дослідженні ми будемо розглядати бренд як образ, що 

ідентифікується та виникає у свідомості реципієнтів, який фактично реалізується за 

допомогою таких атрибутів, як політичний лозунг, назва та символіка партії, основною 

метою яких є диференціація партії або політичного діяча на фоні інших, що сприяє реалізації 

піар-впливу та об’єднанню осіб у групи.  

Процес створення політичного бренду залежно від іміджу представника влади може 

проходити різними шляхами. Так, О. Іссерс виділяє наступні домінанти іміджу сучасних 

політиків: - роль Патріота або Державника; - роль Народного обранця та Простої людини;- 

роль Господаря або Міцної руки;- роль Неполітика та Борця за соціальну справедливість [1]. 

Диференціація зазначених політичних ролей обумовлюється тим, що вони спрямовані на 

реалізацію актуальних потреб індивідуума.  

Чисельні дослідження вчених свідчать про те, що успішним буде вважатися лише той 

бренд, який є унікальним у своєму роді, однак залишається близьким народу і відповідає 

усім основним потребам індивідуума, які А. Маслоу класифікував таким чином: «- фізіо-

логічні потреби (їжа, вода, сон, житло, здоров’я та ін.);  - потреба у безпеці, впевненості у 

майбутньому; - потреба належати якійсь спільноті (родині, групі однодумців, друзів, 

колективу тощо); - потреба у повазі, визнанні; - потреба у самореалізації, виявленні власних 

можливостей; - духовні потреби» [3, с. 335]. Засновник бренду прагне показати, що товар, 

який він пропонує, або в даному випадку особа (мова йде про представників влади) здатні 

задовольнити одну або декілька потреб людини, що як засіб піар-впливу працює 

безвідмовно. 

Політичний лозунг є своєрідним лінгвістичним вираженням бренду, під яким слід 

розуміти асоціацію, основне значення, якої пов’язано з певним образом. У процесі створення 

лозунгу має бути чітко сформульоване завдання, реалізація якого стане основною для 

певного політичного лідера. При цьому необхідно враховувати специфіку аудиторії (вік, рід 

діяльності, професію, освіту та ін.), якій буде адресований певний лозунг, та її потреби, які 

класифікував А. Маслоу. Політичний лозунг має бути лаконічним, легко запам’ятовуватися, 

має бути яскравим, виразним та одночасно з тим змістовним.  

Змістовне навантаження у політичних лозунгах формується за допомогою ретельно 

проаналізованих і дібраних з урахуванням актуальних потреб реципієнта лексичних одиниць. 

Слід звернути увагу на те, що поряд з інформативною та експресивною функцією лозунги 

виконують також функцію впливу, що нерідко реалізується за допомогою вживання 

символів Добра та Зла. Л. Кудрявцева резюмує, що «одним із способів мовного впливу в мас-

медійному політичному дискурсі є використання ідеологічно навантаженої лексики з метою 

розподілу на “наших” і “не наших”, формування в масовій свідомості мегасимволів Добра та 

Зла» [2, с. 9]. Найбільш популярними символами Добра та Зла в сучасному політичному 

дискурсі є духовність, добро, цілеспрямованість, відповідальність, добробут, професіоналізм, 

відродження, прогрес тощо.  

Необхідно зазначити, що у процесі створення політичного бренду велика роль 

відводиться його імені, в нашому випадку назві партії. Важливо, щоб назва 

запам’ятовувалася, була яскравою, виразною, грамотно фонетично та граматично 

побудованою, виконувала функцію ідентифікації та інформативну функцію, тобто якомога 

глибше розкривала ідеологію членів партії. Грамотно підібрана з урахуванням усіх факторів 

назва партії вселяє впевненість, надію, віру та може сприяти реалізації прагматичної функції, 

що є одним із основних завдань у сучасному політичному дискурсі. Важливими складовими 

поняття «бренд» є вдало підібрані з урахуванням особистісних цінностей та сегменту впливу 

символ, прапор, корпоративний колір. Наявність цієї атрибутики може вселяти авторитет та 
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викликати у людини позитивні емоції або асоціації, що, на думку політологів, під час 

передвиборчої кампанії може додати в середньому 5 % голосів виборців.  

У процесі створення політичного бренду спеціалісти ставлять перед собою декілька 

завдань. По-перше, зробити образ політика в масовій свідомості успішним, позитивним, 

популярним. По-друге, сформувати потребу у потенційних виборців у роботі певного 

представника влади. По-третє, підтримувати його високий рейтинг і авторитет не тільки під 

час передвиборчої кампанії, але й протягом усієї політичної кар’єри, а також допомогти 

політикові завоювати народну довіру та визнання. 

Слід зауважити, що протягом усієї політичної кар’єри рано чи пізно політики 

стикаються з проблемою підсилення бренду, який створювався та розвивався роками, що має 

на меті залучення більш широкого кола виборців та акцентування уваги на унікальному 

характері певної політичної партії або політичного лідера. В цьому випадку доречно 

говорити про ребрендинг, сутність якого полягає у зміні деяких рис бренду. Як правило, 

ребрендинг передбачає, наприклад, зміни вектора бренду або його символіки. Прикладом 

даного феномену може стати історія становлення «Партії регіонів України», яка вперше була 

зареєстрована під назвою «Партія регіонального відродження України», пізніше були 

неуспішні спроби перейменувати партію на «Блок Віктора Януковича». Реорганізовували 

також і прапор партії. Спочатку на малиновому фоні з одного боку був зображений логотип 

партії, а з іншого  девіз: «Сильні Регіони! Міцна Держава! Заможні Люди!». З часом прапор 

з малинового змінився на синій з білим з логотипом партії та жовтими контурами карти 

України. У 2006 році фон став блакитним, а карта синьо-жовтою. «Соціалістична партія» 

змінювала червоний прапор з зображеними на ньому книгою, серпом, молотом та колоссям 

на малиновий, емблемою якого стала троянда. 

Отже, політичний брендинг є комплексом дій, які спрямовано на формування у 

свідомості виборців цілісного образу партії або окремого політика, тобто створення такої 

атрибутики, як прапор, гімн, лозунг та ін., які б відповідали ідеологічній спрямованості 

певного політичного лідера. Під час створення політичного бренду пріоритетним є 

досягнення таких цілей: завоювання народної довіри й авторитету; формування в електорату 

потреби у роботі певного політика; підтримання високого рейтингу не тільки під час 

передвиборчої кампанії, але й протягом усієї політичної кар’єри, тобто реалізація піар-

впливу на потенційних виборців. 
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Методологічні основи історичного дослідження в сучасному 

інформаційному соціумі 
 

Дмитрук Світлана Анатоліївна, к.і.н., 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій 

 

Методологічні основи сучасних історичних досліджень мають комплексний 

міждисциплінарний характер. Концептуальні основи базуються на таких традиційних 

науках, як історія, історіографія, етнографія, демографія та ін. Використовуються як 

загальнонаукові, так і спеціально-наукові методи. Крім цього, важливу роль у дослідженнях 

відіграють міждисциплінарні методи. Серед загальнонаукових активно використовуються: 
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аналіз, синтез, індукція, дедукція, опис, пояснення, евристика, – історичний, логічний, 

синхронний і компаративний методи. Нарівні із загальнонауковими методами дослідження 

застосовуються спеціально-історичні методи – історико-генетичний, історико-порівняльний, 

історико-типологічний, історико-системний, діахронний (періодизації), ретроспективний, 

проблемно-хронологічний, метод актуалізації і аналізу історичних подій. Використовуються 

і міждисциплінарні методи – структурно-системний, статистичний, соціально-

психологічний, релігійно-естетичний, а також метод конкретних соціальних досліджень. Усі 

названі методи є конкретними пізнавальними засобами окремих фактів і подій. 

Загальнонаукові методи розраховані на вирішення певних завдань, що постають у 

пізнавальній діяльності. Кожний з цих методів характеризує один з аспектів дослідницької 

діяльності, розрахований на вирішення тієї чи іншої дослідницької процедури, а вся їхня 

сукупність охоплює дослідницький процес, починаючи з постановки питання і завершуючи 

формулюванням отриманого нового знання. 

З числа найбільш відомих загальнонаукових підходів і методів, передусім, 

використовувалися історичний і логічний методи, які виступають у пізнавальній діяльності у 

своїй діалектичній єдності і протилежності. Історичний метод показує рух об’єкта в 

інтервалах часу «по вертикалі». У змістовному аспекті історичний метод розкриває 

конкретний світ явищ, а логічний їх внутрішню суть.  

Компаративний метод служить для виділення і порівняння специфічних рис і найбільш 

характерних проблем, які виникали в соціумі, і способів їх вирішення.  

Найбільшого застосування в основах історичних дослідження знайшли методи суто 

історичні. Вони являють собою поєднання загальнонаукових методів, спрямованих на 

вивчення об’єкта історичного пізнання, тобто тих, що враховують особливості об’єкта. Усі 

вони дають можливість проаналізувати окреслені проблеми і успішно їх розкрити. 

Так, історико-генетичний метод послідовно розкриває властивості, функції і зміни 

досліджуваної реальності в процесі її історичного руху, що дозволяє найбільшою мірою 

наблизитися до відтворення реальної історії об’єкта. За логічною природою історико-

генетичний метод є аналітично-індуктивним, а за формою вираження інформації про 

досліджувану реальність – описовим. Історико-генетичний метод дозволяє показати 

причинно-наслідкові зв’язки і закономірності історичного розвитку в їх безпосередності, а 

історичні події і особистості охарактеризувати в їх індивідуальності і образності. Даний 

метод спрямований, передусім, на аналіз розвитку, він тяжіє до описовості, фактографізму та 

емпіризму. 

Використання історико-порівняльного методу дозволяє простежити закономірності 

історичного процесу, відмічаючи певну повторюваність особливостей і явищ, зумовлену 

тим, що в ході історичного розвитку зустрічається не лише одиничне, особливе, але й 

загальне, що повторюється на різних етапах. Однак при такому порівнянні необхідно 

враховувати і певні відмінності.  

Застосування історико-типологічного методу характеризується виявленням загального 

в просторово-одиничному, стадіально-однорідного в безперервно-часовому, а також 

розкритті суті суспільно-історичних явищ за засобами виявлення того єдиного, яке було 

властиве різноманіттю тих або інших поєднань індивідуального, одиничного.  

Типологізація як метод наукового пізнання упорядковує сукупності об’єктів або явищ 

на якісно визначені типи (класи) на основі властивих їм загальних істотних ознак.  

Історико-системний метод дозволяє дослідити поставлену проблему в єдності 

суспільно-історичного розвитку одиничного, особливого і загального. Ця єдність виступає в 

суспільно-історичних системах різного рівня. Функціонування і розвиток історичних систем 

включає і синтезує ті основні складові компоненти, з яких складається суспільно-історична 

реальність. До цих компонентів належать індивідуальні і неповторні події, історичні ситуації 

і процеси. За внутрішнім змістом дані компоненти являють собою ту або іншу конкретну і 

цілеспрямовану діяльність людей і нерозривно пов’язані з нею відносини. 
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Системний підхід і системні методи аналізу характеризуються цілісністю і 

комплексністю. Виучувана система розглядається не з боку її окремих аспектів і 

властивостей, а як цілісна якісна визначеність з комплексним врахуванням, як її власних 

основних рис, так і її місця і ролі в ієрархії систем. 

Діахронний метод (метод періодизації, тобто різночасовий, різномоментний) 

історичного дослідження. Цей метод аналізує історичні процеси, а саме істотно-часові зміни 

історичної реальності. Використання цього методу дозволило виразно відобразити специфіку 

конкретно-історичного дослідження, виділити якісні зміни в ході розвитку виучуваного 

явища, а також розкрити форму і класовий зміст явищ на певних історичних етапах.  

Метод актуалізації дає можливість використати здобуті історичні знання, результати і 

висновки дослідження для подальшої діяльності у відповідній сфері.  

Аналіз джерельної бази проводиться за допомогою методів джерелознавства і архівної 

евристики. 

Важливу роль в методологічних основах дослідження відіграють міждисциплінарні 

методи. 

Структурно-системний метод розглядає предмет з усіма його основними рисами як 

єдине ціле.  

Метод конкретних соціальних досліджень передбачає вивчення питань, що цікавлять, 

шляхом безпосереднього спостереження за відповідною ділянкою історичного процесу за 

допомогою соціологічних методик – анкетування, інтерв’ювання, записів у щоденниках. Збір 

даних відбувався за досить тривалий час.  

У історичних дослідженнях також використовуються метод соціальної психології і 

релігійно-естетичний методи.  

Таким чином, широке використання загальнонаукових, конкретно-історичних, 

міждисциплінарних методів дослідження дає можливість спробувати розкрити основні 

тенденції в методології історичних досліджень у сучасному інформаційному соціумі. 
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Віртуальні технології переговорів в інформаційному суспільстві. 

 

Дубовик Наталія Анатоліївна, к. політ. н., доцент 

доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій (Київ) 

 

Сучасне суспільство неможливо уявити без застосування інформаційних технологій. 

Інформаційні технології охопили усі сфери життєдіяльності суспільства та встановили нові 

правила комунікації. Коли мова йде про переговори, ми завжди бачимо безпосередній 

зв’язок учасників, суб’єктів переговорного процесу, але сучасна концепція переговорів це не 

тільки безпосередні дебати, а також віртуальна передача інформації. Форми та методи 

протиборства постійно змінюються під впливом інформаційних технологій. Віртуальними 

носіями є засоби масової інформації. Уявний простір під час переговорів перетворює нову 
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інформацію у сферу дієвості, тому сьогодні учасники переговорів слідкують не стільки один 

за одним, скільки за інформацією, яку освітлюють ЗМІ.  

Мати можливість користуватися інформаційними ресурсами та інформаційними 

технологіями для пошуку ефективного засобу їх використання у переговорному процесі –  це 

те, що складає суть сучасної PR-складової переговорів у інформаційному суспільстві. Чим 

більше інформації зібрано, тим вищий потенціал у того, хто володіє нею, враховуючи також 

інформаційні маніпуляції. Інформацію неможливо знищити та отримання інформації не 

зменшує нашої здатності отримувати більше.  

Інформація розповсюджується миттєво й використовувати її можуть у власних 

корисних цілях, а також, з точки зору мобілізації суспільства, інформаційний ресурс 

наділений всеохоплюючим та одночасним впливом. Тому результати будь-яких переговорів, 

підписання тих чи інших угод стають миттєво відомі усьому світу. Водночас інтерпретація 

висновків та оцінок, по великому рахунку, залишається в руках інформаційних технологій 

ЗМІ.  

Особливе значення в інформаційному суспільстві має фактор часу. Одна й та сама 

інформація за годину до події та через годину після події може сильно знецінитись або 

зовсім втратити своє значення.  

Відомий англійських соціолог Ентоні Гіденс зазначив: «Ми живемо у світі, який 

цілком конституйований через рефлексивно використане знання, й ми ніколи не можемо 

бути впевненні, що будь-який його елемент не буде переглянутий». Саме тому сьогодні існує 

велика кількість агентств та фондів, які займаються опитуванням суспільної думки та 

технологіями зв’язку з громадськістю.  

Стрімке зростання комунікації, в усіх сферах, не тільки не призводить до «прозорості» 

процесів суспільного розвитку, але навпаки, стає ще більш неконтрольованим. Факти, які 

використовуються мають некоректність, під сумнівом навіть їх правдивість, надана 

інформація часто ніким не перевіряється, що посилює маніпулятивні можливості ЗМІ.  

Інформаційна революція тільки підтверджує, що ЗМІ є «четвертою» гілкою влади та 

за оперативністю дії й впливу перевершує інші три гілки разом узяті. Боротьба, таким чином, 

розвивається у віртуальному інформаційному просторі та отримує нові форми. Якщо подію 

висвітлили в ЗМІ, то вона існує, а якщо ні, то її взагалі не було. До того ж кожен канал та 

кожне джерело надходження інформації надає різні інтерпретації, іноді зовсім протилежні та 

висвітлює подію під різними ракурсами, що робить сприйняття дискретним та стохастичним. 

Можна стверджувати, що культура сьогодні формується електронними ЗМІ, які 

зосереджені на отримання максимального прибутку або політичного, або економічного, або 

особистісного. До того ж, емоційний вплив, до якого долучається більшість несвідомих у 

сучасних реаліях повсякденного життя, здійснюється з екранів телевізору. Найчастіше саме 

емоціональне, а не раціонально-логічне перемагає у інформаційному впливі. 

У сучасній боротьбі за світову суспільну думку пропаганда й реклама мають більшого 

значення а ні ж реальні пропозиції за столом переговорів. Інформаційні технології ЗМІ 

дозволяють радикально змінити хід суспільної дискусії, приховати небажану тему чи 

навпаки міцно закріпити якесь суб’єктивне розуміння у вигляді «суспільної думки». 

Враховуючи вищезазначене, стає зрозумілим, що ефективність зусиль під час 

переговорів залежить від інформаційної переваги у віртуальному просторі. 
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В останні роки одним із головних факторів, що прискорює формування і розвиток 

інформаційного суспільства, є Інтернет. Сьогодні багато компаній усвідомлюють, що 

Інтернет є найпотужнішим інструментом для розвитку споживчого ринку. Він став не лише 

глобальним засобом комунікацій без територіальних і національних кордонів, але й 

ефективним інструментом ведення бізнесу, досліджень, впливу на аудиторію. 

Застосування інтернет-технологій у маркетингу досліджувалися у працях таких вчених, 

як: І.В. Бойчук, Л.І. Бушуєвої, Е.П. Голубкова, Т.В. Дейнекіна, І.Л. Литовченко, О. Ю. 

Паньковецький. В теоретичних та практичних розробках розглянуто й розкрито сутність 

Інтернет-маркетингу, його основні інструменти, проблеми та тенденції застосування в 

електронному бізнесі. 

Метою статті є  дослідження застосування інтернет-технологій у маркетингу, а також 

виведення рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності вітчизняних підприємств 

у сфері Інтернет маркетингу. 

Стрімкий розвиток Інтернету і його проникнення практично у всі сфери людської 

діяльності викликав формування інтернет-економіки, яка стрімко розвивається. У 2015 року 

Інтернет асоціацією України був досліджений ринок SEO та SMM в Україні, в основному з 

метою надання детальних незалежних статистичних даних рекламним агентствам Інтернет-

маркетингу в Україні. Дослідження проводилось методом експерименту. Асоціація під 

видом клієнта поставила технічне завдання з просування бренду найвідомішим агентствам 

України з метою визначення пропозиції та можливостей вітчизняних агентств у сфері 

просування [4]. 

На жаль, результати досліджень є невтішними. Агентства пропонують шаблонний 

підхід до просування. Стратегія проводилася за допомогою таких інструментів: контекстна 

реклама та просування в пошукових системах (SEO). 

Даний підхід можна обґрунтувати з декількох причин:  

1. Ці інструменти є перевіреними: банерна реклама добре виконує функцію 

формування впізнаваності бренду, контекстна реклама, за умови правильного використання, 

призводить до миттєвого росту обсягів продажу товару, просування в пошукових системах. 

2. Другою причиною вибору саме цих інструментів є економічна вигода для агентства. 

Найбільша частка витрат в рекламному бюджеті клієнта припадає на ці два заходи, а дохід 

рекламного агентства прямо пропорційний бюджету просування: чим більший бюджет 

клієнта, тим більший дохід агентства.  

3. Третя причина — це високий попит на послуги Інтернет-маркетингу. До кризи 2014 – 

2015 року вона збільшувалася більше ніж 100% на рік, в момент кризи відбувся спад, а в 

2016році у  сфері Інтернет-маркетингу іде зростання.  

4. Четверта причина — попит більший за пропозицію. Така ситуація надає можливість 

рекламним агентствам вибирати клієнта, а іншим відмовляти [3, 223]. 

Дане дослідження підтвердило думку про те, що рекламні агентства не докладають 

значних зусиль, щоб з конкурентами на території країни, а тим більш світу. Такий підхід до 

Інтернет-маркетингу не сприяє виникненню потреби в розвитку та проведенні досліджень 

світових тенденцій, впровадженню до використання нових технологій.  
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Рис. 1. Заходи інтернет-реклами, % 

Джерело: статистичні дані, отримані в результаті проведеного Інтернет-асоціацією 

дослідження 2016 р [1]. 

У рамках цього ж дослідження було опубліковано статистичні дані, що стосуються 

українського ринку реклами. З’ясовано, що обсяг ринку Інтернет-реклами в Україні у 

2014 році склав 1 млрд 14 млн гривень. Даний показник на 10,7% перевищив обсяги 

Інтернет-реклами 2013 року [1].  

З рисунку 1 можна прослідкувати, що на частку прямих продажів припадає лише 27% 

всієї індустрії української онлайн-реклами. Банерна реклама займає 29% ринку. Контекстна 

реклама складає 28% ринку. Відео-реклама на сторінках власного сайту, YouTube та ін. 

займає 5%. Ще 4% ринку складає спонсорська реклама. На інші рекламні рішення 

приходиться 7%. 

Ринок Інтернет-маркетингу постійно розвивається, на ньому з’являються інноваційні 

інструменти, стратегії та можливості. Крім трьох найпопулярніших інструментів, що вже 

стали стандартними, існує багато інших «елегантних» рішень, що в конкретних ситуаціях є 

найбільш ефективними і потребують мінімум грошових затрат.  Серед них: відео-реклама, 

реклама в іграх, нестандартна флеш реклама і т. д [2, 196].  

Отже, використання запропонованої систематизації інструментів Інтернет-маркетингу 

надасть можливість більш ефективно вести бізнес в мережі Інтернет, тобто знижувати 

витрати виробництва, здійснювати ефективні маркетингові дослідження, автоматизувати 

процеси купівлі-продажу та інформування клієнтів, проводити аналіз ринку, підвищувати 

ефективність взаємодії покупця і продавця.  
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Проблеми глобалізації торкаються практично всіх сфер соціально-економічного життя 

та характеризуються тим невпинним прогресом знань і зростанням складності всіх процесів, 

що відбуваються в сучасному світі. Віртуальна реальність усе тісніше переплітається з 

емпіричною. Сьогодні здійснюється найбільша в історії цивілізації глобальна інформаційна 

революція, результатом якої стає перехід на якісно новий рівень розвитку цивілізації – до 

глобального інформаційного суспільства. Якщо проаналізувати основні фактори, які 

сприяють глобалізації інформаційного простору, то можна виокремити такі найважливіші: 

- розвиток глобальної системи телебачення і радіосповіщення;  

- розвиток глобальних інформаційно-телекомунікаційних мереж;  

- глобалізація телефонного зв’язку, зокрема й мобільного;  

- поява принципово нових засобів і технологій для інформаційних комунікацій [4, с.5]. 

Загалом, проблема інформаційно-комунікативних технологій зумовлена особливістю 

сучасного суспільства, яка полягає в безперервному обміні інформацією. Практичне 

використання інформаційно-комунікаційних технологій (далі – ІКТ) надає фахівцям 

можливість вчасно отримувати повну та достовірну інформацію й ефективно застосовувати її 

для виконання поставлених професійних завдань. Сьогодні завданням вищої школи є 

формування  у своїх випускників уміння обирати оптимальні шляхи розв’язання життєвих, 

особистих і професійних проблем. Необхідно також розвивати у студентів творчі здібності, 

здатність самостійно поповнювати знання. Для цього в навчальному процесі підготовки 

майбутніх фахівців доцільно використовувати ІКТ, які є одним із найважливіших засобів 

реалізації нових освітніх парадигм і основу яких становить ідея розвитку особистих якостей 

студентів, що відповідає вимогам сучасного суспільства, зокрема орієнтація на створення 

передумов для реалізації особистісного потенціалу майбутніх професіоналів. Це можна 

здійснювати за допомогою персоналізації підготовки, спрямованої на розвиток фахівця у 

зв’язку із взаємним збагачуючим особистісним впливом, який справляють у процесі 

навчально-пізнавальної діяльності всі учасники освітнього процесу [2, с. 72]. 

Проблемі ролі інформаційних технологій у навчальному процесі під час підготовки 

студентів до майбутньої діяльності присвячені роботи таких науковців: В. Бикова, 

Р. Гуревича, М. Жалдака, К. Коліна, В. Мадзігона, П. Підкасистого, Є. Полата, 

А. Хуторського, Д. Чернілевського.  

Поняття «Інформаційні технології навчання» виникло в сімдесяті роки ХХ століття та 

передбачало організацію навчального процесу на базі паперових (книги, друковані матеріали 

тощо) та плівкових (фото, діапозитиви, кіно-матеріали) носіїв інформації. На сучасному 

етапі інформаційні технології розвиваються дуже інтенсивно. Це пояснюється масовим 

застосуванням у навчальному процесі персональних комп’ютерів і комп’ютерних систем. 

Інформатизація освіти – комплекс заходів, пов’язаних із використанням інформаційних 

засобів та інформаційної продукції.  

До складу інформаційної технології входить:  

1. Технічне середовище, яке є видом використовуваної техніки для розв’язку основних 

завдань.  

2. Програмне середовище, яке створює набір програмних засобів.  
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3. Предметне середовище, яке визначає зміст конкретної науки на рівні навчальної 

дисципліни.  

4. Методичне середовище, яке передбачає наявність інструкцій, порядку застосування, 

оцінки ефективності тощо.  

Інформаційні технології навчання обумовлюються, насамперед, використанням 

навчальних засобів як спеціально розроблених матеріальних або матеріалізованих об’єктів, 

застосування яких спрямоване на забезпечення ефективності навчального процесу [5]. 

Кількість педагогічних програмних засобів, що з’являються останнім часом, невпинно 

зростає. Варто зазначити, що більшість наявних навчальних програм неефективна, 

катастрофічно зростає кількість примітивних програм, що негативно позначається на 

результатах навчання й інтенсивності комп’ютеризації. Сьогодні стало зрозумілим, що 

процес створення навчальних програм вимагає розв’язання багатьох не лише професійних, а 

й психолого-педагогічних проблем [3]. 

Як зазначає Р. Гуревич, у процесі розробки педагогічних програмних засобів необхідно 

раціонально поєднувати знання, вміння та навички дидактики, педагогічної психології 

програмування тощо [1]. 

Глобальне розширення інформаційного потенціалу призвело до реорганізації освіти й 

забезпечення нового рівня якості підготовки спеціалістів і формування гнучкої системи 

підготовки спеціаліста зі швидкою орієнтацією до змінних умов професійної діяльності. 

Сучасна наука зосереджує увагу на теоретичній розробці концепції та структурно-

організаційних моделей комп’ютеризації освіти, адже сьогодні через відсутність стабільних 

позицій у цьому питанні реальна комп’ютеризація навчального процесу на місцях фактично 

відсутня. Хоча впровадження інформаційних технологій в навчальний процес дозволить 

значно покращити ефективність навчання та створити всі передумови для якісної підготовки 

фахівців різних галузей знань. Основні позитивні фактори інформаційних технологій 

полягають у прискоренні передачі знань, умінь і навичок. Впровадження комп’ютерних 

технологій дозволить формувати нове комунікаційне та інформаційне середовище, яке стане 

початком реформування традиційної системи освіти. 
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Об’єктивна реальність існування України як повноправного члена світового 

співтовариства зумовлює необхідність впровадження суттєвих інновацій у сферу створення 

та функціонування документації, керування документаційними процесами в установах. 

Застосування міжнародних норм керування документацією має особливе значення для 

вітчизняних підприємств, що сертифікуються за міжнародними стандартами з систем 

керування якістю, складовою яких є дотримання певних вимог щодо роботи зі службовими 

документами.  

Керування документами в сучасних умовах – складне організаційно-технічне завдання, 

важливий напрям діяльності підприємства, закликане засвідчувати і підтверджувати 

достовірність багатьох бізнес-операцій і дій. 

Американські дослідники Хортон і Леннон визначають керування документацією як 

функцію менеджменту, яка поширюється на життєвий цикл документів [1, c.152]. Інший 

погляд на керування документацією лежить у площині визнання його галуззю, сферою 

діяльності в організації. У цьому випадку мова йде про конкретне наповнення керування 

документацією видами робіт, операціями, технологіями і т.п., тобто підкреслюється 

практичне значення керування документацією в організації [1, c.153]. 

З-поміж різноманітних визначень даного поняття деякі зарубіжні аналітики 

зупиняються на наступному: «Керування документами – це професійна дисципліна, яка 

головним чином стосується керування системами документообігу (документно-

орієнтованими інформаційними системами); застосування систематичної і науково 

обґрунтованої системи контролю інформації, необхідної для ведення бізнес-процесів 

всередині організації. систематичний контроль усіх організаційних документів протягом 

усього їх життєвого циклу: від їх створення чи отримання, наступної обробки, розсилки, 

зберігання і використання до фінальної утилізації. Мета керування документами – 

упровадження принципу економічності і ефективності в систему ведення обліку документів, 

що забезпечує систематичне знищення непотрібних документів і одночасно захист цінної 

інформації зі збереженням її у такому вигляді, який полегшував би доступ і використання 

цієї інформації» [2]. 

Керування документами можна вважати процедурою, яка лежить в основі 

різноманітних бізнес-процесів всередині організації, певним чином повинно «вписуватися» в 

основні бізнес-процеси конкретної організації. 

Найхарактерніша тенденція сьогодення – перехід на електронний документообіг і 

електронне зберігання документів мотивує організації вирішувати проблему керування 

документами, вплетеними у «тіло» бізнес-процесів організації за допомогою нових 

інформаційних технологій – т.зв. ECM-систем. Варто зауважити, що змістовні аналітичні 

публікації з ECM-проблематики у вітчизняному інформаційному просторі відсутні, певну 

інформаційну потребу щодо характеру і можливостей даних систем задовольняє відшукана в 

Інтернеті реклама і матеріали закордонних професійних сайтів. Проте, виникає ще одна 

складність: більшість термінів з галузі ECM не мають точних еквівалентів у рідній мові, а 

єдина думка відносно варіантів їх перекладу не сформована. Тому, перш, ніж визначитися з 

проблемами упровадження ECM-систем, варто розібратися з основними поняттями даного 

предметного середовища [3]. 

Абревіатура ECM означає Enterprise Content Management (у еквіваленті можна 

тлумачити як «керування корпоративним контентом»). Згідно з визначенням Асоціації по 

керуванню інформацією і зображеннями (AIIM), ECM являє собою сукупність підходів, 
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методів і інструментів, призначених для захвату, систематизації, зберігання і пошуку 

контенту і документів, пов‘язаних з бізнес-процесами організації [3]. 

ECM призначені для вирішення критично важливих ІТ-задач, пов‘язаних з 

управлінням, зберіганням і інтеграцією документів та іншою неструктурованою 

інформацією, яка міститься в різних автоматизованих системах і бізнес-додатках, 

використовуваних на підприємстві. ECM-технології орієнтовані на підтримку роботи з 

даними різних типів і форматів протягом всього їх життєвого циклу. 

У структурі ECM виділяють наступні розділи: 

- керування документами (document management) – експорт/імпорт, контроль версій і 

забезпечення безпеки для ділових документів; 

- керування образами документів (document imaging) – «захват» (capture), переведення 

паперових документів в електронну форму; 

- керування записами (records management) – довготермінове архівне зберігання, 

розробка норм і політик зберігання, забезпечення відповідності законодавчим і галузевим 

нормам; 

- керування поштовими повідомленнями (e-mail management) – систематизація і 

зберігання інформації, яка надходить в організацію електронною поштою; 

- керування соціальними медіа (social media management, SMM) – керування 

інформацією, яка надходить в організацію у процесі взаємодії з зовнішнім середовищем 

через соціальні мережі; 

- керування веб-контентом (Web Content Management, WCM) – підтримка 

корпоративних веб-порталів, керування динамічним веб-контентом і взаємодією 

користувачів; 

- керування мультимедіаконтентом (digital assets management, DAM) – зберігання і 

систематизація графічних, аудіо- та відеоматеріалів; 

- керування потоками робіт (workflow management) – накопичення і доставка 

релевантної для бізнесу інформації [3]. 

Отже, програмні засоби, призначені для виконання описаних вище операцій, прийнято 

називати ECM-системами. 

Німецький дослідник Ульріх Кампфмайєр виокремлює п‘ять обов‘язкових компонентів 

ECM-системи: «захват» (англ. capture) – переведення документів з «паперового» в 

електронний вигляд; керування документами; керування записами і зберіганням; 

розподілення і маршрутизація інформації; довготермінове зберігання (тобто забезпечення 

збереженості і безперервності доступу до інформації) [4]. 

Інтернет-публікації засвідчують, що найбільш запитуваними функціями ECM-систем є, 

по-перше, керування документами і, по-друге – захищене систематизоване зберігання. 

Зазначені функції відповідають двом класам ECM-продуктів – системам керування 

документами (англ. document management systems) і системам керування (електронними) 

записами (англ. electronic record management systems). У країнах пострадянського простору 

(Україна, Росія) прийнято вживати інші терміни для позначення аналогічних систем: 

«система електронного документообігу» (СЕД) і «система електронного архіву» (СЕА). 

Проте важливо відзначити, що система керування документами відрізняється від 

системи документообігу – інформаційної системи, що охоплює, організовує, керує і видає 

користувачу  документи протягом певного часу.  

Припускається, що відмінності між цими двома типами програм обумовлені різницею 

між, з першого погляду, сусідськими за змістом поняттями «документ» (document) і «запис» 

(record). 

У зарубіжних публікаціях з проблем ECM і документознавства відмінність між 

document і record є однією з основоположних. Зокрема міжнародним стандартом поняття 

«запис» (record) визначається наступним чином: «Інформація, яка створюється, одержується 

і підтримується організацією чи приватною особою в якості свідоцтва у відповідності з 

вимогами закону або бізнесу (Information created, received, and maintained as evidence and 
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information by an organisation or person, in pursuance of legal obligations or in the transaction of 

business)». Поняття «документ» (document) трактується як «записана інформація або об'єкт, 

який можна розглядати як єдине ціле» (recorded information or object which can be treated as a 

unit) [5]. 

У той же час у вітчизняних перекладах ця відмінність, зазвичай, ігнорується. 

Англійські document і record у більшості випадків передаються одним й тим словом 

«документ», або варіаціями на тему «документ». Даний факт підтверджується знайомством з 

перекладеною версією згадуваного міжнародного стандарту ISO 15489-1 - «Information and 

documentation - Records management - Part 1: General» [5] на українську мову і надання 

статусу стандартизованим термінам, які включаються в науковий і практичний обіг. Зокрема, 

у п.3.15 національного стандарту України ДСТУ 4423-1:2005 «Інформація та документація. 

Керування документаційними процесами. Ч. 1. Основні положення», де поняття records 

унормовано як службові документи, а дефініція включає інформацію, яку організація або 

фізична особа створила, отримала та зберігає як свідчення або інформацію згідно з 

правовими зобов’язаннями чи в процесі виконання основної діяльності [6]. 

Отже, документ і запис є об‘єктами різних типів, і робота з ними повинна ґрунтуватися 

на різних підходах. Відповідно, робота з кожним типом об‘єктів повинна здійснюватися за 

допомогою спеціалізованого програмного забезпечення – вище згадуваних систем керування 

документами (document management systems) і систем керування записами (records 

management systems). 
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Фундаментальні зміни в сучасному бізнес-середовищі сприяють створенню 

інформації та знання, які допомагають підтримати організацію відповідно до її кінцевої 

концепції. Усі організації потребують інформацію для виконання своєї діяльності, а 

документи стають природними допоміжними, вторинними продуктами діяльності 

організації. 

Фактично 80% корпоративної інформації зберігається в документах. Тому на сьогодні 

ефективне управління документами має вирішальне значення для успіху будь-якої 
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організації. Необхідність підвищення якості обробки величезної кількості документів, щоб 

отримати переваги в конкурентній боротьбі, сприяла швидкому розвитку систем 

документообігу, що допомагають більш ефективно здійснювати управління документами.  

Управління документами останнім часом викликає великий інтерес у ділових колах. У 

самому широкому розумінні управління документами не є чимось новим – воно відбувається 

весь час у будь-якій організації. Це надає можливість певній структурі здійснювати більш 

суворий контроль за виробництвом, зберіганням та розповсюдженням документів, які 

дозволяють найбільш ефективно використовувати повторно інформацію. Цифрові технології 

внесли новий зміст в управління документами як одного з компонентів управління 

інформації, управління знаннями або реорганізації бізнес-процесів. 

Існує тісний взаємозв’язок між управлінням документацією, управлінням 

інформацією і управлінням знаннями.  

Документи, інформація і знання подібні в різноманітних аспектах. 

Створення документа вимагає від людей певних зусиль. Для цього необхідно 

генерувати значний обсяг інформації або створювати нові знання. Документ повинен бути 

значущим одержувачу таким чином, щоб це призводило до більш глибокого розуміння і 

отримання нового знання. 

Документ, інформація і знання структуровані. Документ структурований для  кількох 

користувачів інформації. Різні типи документів можуть бути структуровані в різних макетах. 

Інформація зберігається в різних форматах, таких як внутрішні документи, дані, книги та 

журнали, і всі ці формати мають певну структуру. Знання поставляється через структуровані 

засоби отримання інформації, перш за все такі, як документи. 

Досить часто для цих складових управлінського процесу характерні такі риси: вони 

підчас дуже суб’єктивні, авторитетні та динамічні. Їхня корисність, актуальність або 

значення можуть змінюватися з плином часу, користувачем і метою використання. 

Документ, інформація і знання повинні мати підстави існування. І документи, і 

інформація мають життєвий цикл. Якщо документ й інформація більше не мають будь-якої 

вартості для втілення бізнес-інтересів, вони повинні бути знищені. Знання формується і 

застосовується людьми в процесі виконання ними своєї роботи. 

Документ, інформація і знання можуть бути використані багатьма людьми. Документ 

часто структурований для декількох користувачів. Та ж інформація може бути використана 

одночасно багатьма людьми для досягнення різної мети. Те ж саме знання може також 

застосовується багатьма людьми. 

Документ, інформація і знання повинні бути десь збережені. Документ може 

зберігатися в комп’ютері, файлі, сейфі або шафі. Знання (інформація) можуть бути збережені 

у внутрішніх документах, книгах, базі даних або беруть свій початок і перебувають у 

свідомості людей. 

Хоча документ, інформація і знання є взаємопов’язаними поняттями, існують значні 

відмінності між ними. 

Документ є контейнером письмової інформації, і люди створюють документ, 

поміщаючи інформацію в документі разом з їх знаннями. Інформація впливає на знання і 

навпаки. Спіраль, яка діє між мовчазним і явним знанням (інформацією) постійно 

призводить до виникнення нового наукомісткого знання серед робочих груп і відповідно 

інноваційних рішень в організації. Неявні знання і інформація взаємодіють один з одним 

через внутрішні і зовнішні процеси всередині, так і серед людей в організації. Інформація є 

уявлення знань. Знання виражається, описано чи представлено в деяких фізичних об’єктах в 

якості документа. 

У сьогоднішньому мінливому світі успіх бізнесу залежить від того, наскільки 

ефективно і раціонально організація може використовувати інформацію і керувати нею. 

Поняття управління інформацією вже багато років використовується і обговорюється. 

Інформаційне століття стало часом великих структурних змін на економічному і соціальному 

фронтах. Глобальні тенденції привели до зрушення в бік економіки, заснованої на знаннях, 
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що вимагає здійснення управління знаннями. Управління знаннями охоплює як управління 

інформацією, так і управління людьми. Не можна безпосередньо керувати тільки знаннями – 

можна керувати інформацією про знання, якими володіють люди в організаціях. Добре 

управління інформацією розглядається як необхідна умова для отримання управління 

знаннями. 

Щоб бути успішними в нинішньому конкурентному економічному середовищі, 

організації повинні вміти скоротити час, що витрачається на використання інформаційних 

активів підприємства, з метою впорядкування критично важливих для бізнесу процесів. Для 

прискорення часу прийняття рішення, потрібно переконатися в цінності документа і 

спростити доступ до бізнес-знань на підприємстві, організації. Вміле здійснення цього 

можливе за наявності певної системи – системи керування документами, яка дозволяє їм 

забезпечити і надійно управляти, організовувати і обмінюватися документами. Це показує, 

що система управління документами повинна бути створена для ефективного управління 

інформацією і знаннями. Фактично, електронна система управління документами є одним з 

інструментів, що використовуються для управління інформацією і знаннями. Хороша 

система може допомогти людям активно працювати на основі наявної у них інформації, 

полегшити документування їх досвіду і в процесі розблокувати організаційні знання. Проте 

інформаційні технології – це лише інструменти, що дозволяють працівникам організації 

більш ефективно управляти своїми завданнями. Люди відповідають за управління 

документами, інформацією і знаннями, тому для ефективного управління потрібні 

кваліфіковані фахівці. 

 

Проблеми інформатизації вищої освіти України в контексті розвитку 

інформаційного суспільства 
 

Калінічева Галина Іванівна, к.і.н., доцент,  

проректор з науково-методичної роботи 

ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет 

імені академіка Юрія Бугая» 

 

Актуальність проблеми інформатизації вищої освіти детермінована новими вимогами, 

що висуваються на нинішньому етапі розвитку інформаційного суспільства до вищої освіти. 

В їх основу покладений розвиток інформаційних інновацій, здатних поєднати наукові 

відкриття з інформаційним форматом обміну актуальною інформацією.  

Всебічна інформатизація національної системи вищої освіти, розвиток та поширення 

інформаційно-комунікаційних технологій у вищій школі не тільки відкривають горизонти 

для нових можливостей в освітній галузі, але й створюють нові виклики.  

Науковий дискурс щодо оцінок сучасного стану національної вищої освіти, подекуди 

полярні бачення стратегії і тактики її модернізації, наявність різноманітних підходів до 

напрямів її якісного оновлення обумовлюють завдання виключно практичного характеру – 

розробку і впровадження інноваційних підходів до організації освітнього процесу як у 

змістовній частині, так і у формах і методах його здійснення. Це, у свою чергу, детермінує 

необхідність створення університетом максимально гнучкого інформаційно-освітнього 

середовища, здатного враховувати індивідуальні потреби кожного студента, що 

здійснюється за допомогою впровадження різних освітніх технологій з використанням ІКТ.  

Метою нашої наукової розвідки є аналіз складових і тенденцій інформатизації вищої 

освіти та виокремлення проблем, пов’язаних із процесом впровадження інформаційно-

комунікаційних технологій в університетську освіту. 

Сьогодні інформатизація освіти сягнула далеко за межі комп’ютеризації та розуміється 

не тільки як техніко-технологічне забезпечення навчального процесу, але й як зміна 

освітньої парадигми. В першу чергу, це стосується рівного доступу до якісної освіти та 

інформації, а тому інформатизація вищої освіти передбачає створення та широке 
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використання нових інформаційно-орієнтованих педагогічних і освітніх технологій, новітніх 

засобів навчання, запровадження в педагогічних системах сучасного комп’ютерно-

орієнтованого навчального середовища для оптимізації всіх видів діяльності, спрямованих на 

підвищення якості освітніх послуг.  

Інформатизація вищої освіти має свої зовнішні і внутрішні детермінанти, складові, 

рівні, напрями та характеризується певними тенденціями, здобутками і невикористаним 

резервами.  

Зовнішніми чинниками інформатизації вищої освіти виступають: інформатизація 

суспільства; комп’ютеризація всіх сфер суспільного життя, організацій, установ, навчальних 

закладів, наукових центрів; зміна вимог до професійної діяльності фахівця на сучасному 

етапі; створення єдиного інформаційного простору професійної інформації по галузях знань 

тощо. 

Внутрішні чинники інформатизації вищої школи обумовлені необхідністю розв’язання 

завдань, що викликані безпосередньо процесом підготовки майбутніх фахівців, навчально-

методичної й науково-дослідної діяльності професорсько-викладацького складу: 

збільшенням інформаційних потоків та необхідністю інтенсифікації процесу навчання; 

пошуком шляхів переходу до особистісно орієнтованого навчання; необхідністю розв’язання 

проблеми випереджувального навчання в динамічному світі технологій. 

Якщо зовнішні чинники є одними із складових формування соціального замовлення, 

що висувається суспільством до системи підготовки майбутніх фахівців, то внутрішні 

чинники пов’язані з функціонуванням самої освітньої системи і впливають на оновлення її 

роботи на основі застосування інформаційно-комунікаційних технологій. 

М.М. Козяр виокремлює 3 рівні інтеграції ІКТ у навчальний процес: 1) перший рівень – 

розробка і представлення навчального матеріалу на базі ІКТ, їх використання в окремих 

навчальних дисциплінах (створення електронних навчальних посібників, практикумів, а 

також проведення лекцій, семінарів із використанням презентацій, Flash-анімацій); 2) другий 

рівень – реалізація навчального процесу з використанням інтерактивних засобів взаємодії 

всіх учасників навчального процесу (технології дистанційної, змішаної освіти, відкритого 

навчання в глобальній мережі). На цьому рівні використовуються веб-конференції, форуми, 

електронні навчально-методичні комплекси, вебінари, чати, блоги тощо; 3) третій рівень – 

використання інтегрованих освітніх середовищ, у яких складовою є не тільки технології, що 

використовуються, а й інформаційні ресурси, що дозволяють використовувати та формувати 

зміст навчальних дисциплін на базі ресурсів Інтернет, професійних баз даних [4, с. 132]. 

Водночас, використання ІКТ і ресурсів у навчальному процесі дозволяє виділити два 

взаємодоповнюючі напрями: 1) навчання інформаційній грамотності; 2) навчання на базі 

інформаційних ресурсів.  

Найважливішими напрямами інформатизації освіти фахівці вважають: створення та 

функціонування віртуального інформаційного освітнього середовища (ІОС) навчального 

закладу; системну інтеграцію ІКТ в освітній процес, підтримку навчальних процесів, 

наукових досліджень та процесів управління освітою; розбудову єдиного інформаційного 

освітнього простору [4, с. 131].  

Розширення інтерактивного інформаційного простору передбачає належне 

інформаційне забезпечення навчальної, педагогічної, науково-дослідницької, організаційно-

управлінської та інших видів діяльності у вищих навчальних закладах. Це має сприяти: 

1) підвищенню ефективності і якості процесу навчання; 2) інтенсифікації процесу 

проведення наукових досліджень у вищих навчальних закладах; 3) оптимізації управлінських 

процесів вищими навчальними закладами; 4) інтеграції національних інформаційних систем 

у глобальну інформаційну мережу, що розширить можливості доступу до міжнародних 

інформаційних ресурсів у галузі освіти, науки, культури тощо. Ефективність навчання з 

використанням ІКТ залежить від якості, кількості ресурсів та інформаційних технологій, що 

доступні студентам і викладачам.  
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Упровадження ІКТ у навчальному процесі вищого навчального закладу створює 

передумови для суттєвого оновлення як змістово-цільових, так і технологічних аспектів 

навчання, оскільки відбувається збагачення системи дидактичних засобів, формуються 

інноваційні освітні технології, засновані на використанні комп’ютерів. При цьому, 

розгалужена інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура вузу зумовлює подальший 

динамічний розвиток й переформатування традиційної освіти з урахуванням інформаційних 

інновацій; дозволяє зосередити інтелектуальний потенціал університетів на створенні 

навчального контенту, електронних освітніх ресурсів, на розв’язанні проблем різних 

інноваційних освітніх технологій.  

Водночас, інформатизація вищої освіти дозволяє розв’язати деякі суперечності, що 

мають місце в традиційній системі навчання: надмірну теоретизацію знань; високий рівень 

вірогідності формування догматичності в судженнях і оцінках; відсутність гнучкості 

мислення; відставання предметних знань та їх зв’язків із практичною діяльністю; брак чітко 

визначеної орієнтації на творчість та ініціативу.  

Зауважимо, що зміна освітньої парадигми, орієнтація на компетентністний підхід, 

акцент на особистісно-орієнтованому навчанні, активне впровадження новітніх освітніх 

технологій, у т.ч. з використанням ІКТ, виявили невідповідність між інноваційним 

характером сучасної вищої освіти й консерватизмом професійної свідомості тих 

університетських викладачів, які орієнтовані виключно на традиційні методи і форми 

навчання.  

Перевагами інформатизації вищої освіти можна вважати: активізацію пізнавальної 

діяльності студентів; мотивацію до пошукової роботи та отримання нових знань; широке 

використання різних видів інформаційних ресурсів з метою опанування певною тематикою 

навчального курсу; формування навичок критичної оцінки знайденої інформації, розв’язання 

проблем, задач, навчальних завдань та ін.; розвиток інформаційних навичок шляхом 

самостійного навчання; підвищення якості навчальних досягнень студентів тощо. 

Водночас експерти називають і негативні впливи активного впровадження ІКТ в 

освітній процес: різний, але нерівномірний доступ до інформаційних ресурсів; невиправдано 

високі очікування від застосування ІКТ в освітньому процесі; втрата особистісного 

спілкування між учасниками освітнього процесу; рух до міжнародної стандартизації та 

уніфікації освітніх технологій тощо. 

Попри величезний навчальний потенціал так званого гіпермедійного навчального 

середовища, в якому студенти отримують динамічний, нелінійний доступ до різноманітної 

інформації, представленої у формі текстів, графіків, анімації, аудіо- й відеоінформації, вони 

не завжди використовують їх повною мірою. Практика переконує, що сам по собі факт 

роботи студентів в гіпермедійному середовищі не обумовлює підвищення ефективності 

засвоєння матеріалу. Причиною цього є невміння більшості нинішніх студентів 

зорієнтуватись у розмаїтості доступної інформації, відокремити суттєве від другорядного, 

організувати інформаційні потоки, виокремити достовірні джерела інформації від інших 

тощо. За цих обставин, саме на викладача-предметника покладається завдання 

інформаційного проектування індивідуальних освітніх траєкторій студентів, що активно 

сприяє реалізації особистісно орієнтованого підходу в навчанні. 

Інша проблема – використання учасниками освітнього процесу вищого навчального 

закладу можливостей та інформації з мережі Інтернет. Аналіз наявної інформації з різних 

джерел та власний педагогічний досвід дає підстави для ствердження, що наявність доступу 

до Інтернету і його освітніх ресурсів не гарантує найкращу технологію його використання. 

При цьому зауважимо, що далеко не всі викладачі можуть скористатись можливостями 

глобальної мережі і використовують Інтернет або як енциклопедичне джерело, або, не маючи 

достатньої спеціалізованої підготовки, обмежуються найпростішими операціями, виявляючи 

інколи відверту технофобію.  

Робота студентів з Інтернет-ресурсами має свої особливості. Так, для першокурсників, 

Інтернет виступає основним і достатньо надійним джерелом інформації. Майже 90% 
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опитаних студентів МНТУ зізналися, що вони користуються Інтернетом набагато частіше, 

аніж бібліотекою (зокрема для пошуку інформації для підготовки до занять). При чому, 

більшість першокурсників пошуки необхідної інформації розпочинають не з вивчення 

рекомендованої викладачем літератури, а за ключовими словами з теми заняття, надаючи 

перевагу швидкості і зручності доступу до інформації, аніж якості цієї інформації. Як 

правило, студенти звертаються до пошукових сторінок Інтернету, на яких міститься вкрай 

мало придатної для навчальних цілей інформації. Практика переконує, що не тільки 

першокурсники, але й більшість студентів старших курсів ще не вміють вести комплексний, 

систематизований пошук інформації й не вбачають особливої різниці між поверховою й 

серйозною науковою інформацією. При цьому, за наявності вільного доступу до мережі 

Інтернет з можливістю користуватися фондами електронних бібліотек, у т.ч. й бібліотеки 

університету, звернення до бібліотечних ресурсів не користується попитом. Однією з 

об’єктивних причин є труднощі й незручності в пошуку інформації за допомогою 

бібліотечних сайтів, оскільки студентам потрібні чіткі вказівки для відбору джерел 

інформації. Серед низки суб’єктивних причин – відсутність мотивації, пасивність, 

неспроможність працювати з великим обсягом інформації, лінощі. 

Фактично інформатизація вищої освіти та використання ІКТ в навчальному процесі 

ставить першочергове завдання розвитку у студентів здібностей до пошуку інформації та її 

критичної оцінки, до структурування й творчого використання отриманих і відібраних 

відомостей. Одним із кроків, спрямованих на розв’язання цієї проблеми в МНТУ, є 

включення до варіативної частини навчальних планів спеціальних курсів (в залежності від 

спеціальності), спрямованих на формування інформаційної грамотності та навичок роботи з 

різноманітними джерелами інформації, у т.ч. й з мережі Інтернет.  

Попри широкі можливості і переваги впровадження ІКТ у навчальний процес у вищих 

навчальних закладах, фахівці сходяться у думці щодо окремих негативних тенденцій процесу 

інформатизації української вищої школи. Так, існує велика кількість неефективних 

навчальних систем із суттєвими дидактичними, психологiчними й ергономiчними 

прорахунками; до сих пір проблемою залишається недостатнє навчально-методичне 

забезпечення дисциплін, що викладаються із використанням ІКТ; очевидною є вiдсутнiсть 

принципів і методів психолого-педагогічної експертизи й обґрунтування потреб навчального 

процесу в програмному забезпеченні в умовах вищого навчального закладу.  

Отже, процес інформатизації вищої освіти – складний і різноманітний, він є 

невід’ємною складовою інформатизації суспільства і віддзеркалює загальні глобалізаційні 

тенденції, виступаючи як визначальний інформаційний і комунікаційний базис розвитку 

університетської освіти. В умовах розвитку інформаційного суспільства освіта перестає бути 

засобом засвоєння готових загальновизнаних знань, вона стає засобом обміну інформацією 

між людьми протягом усієї їх життєдіяльності. Тому фундаментальним завданням вищої 

освіти в інформаційному суспільстві постає підготовка людини до життя в інформаційному 

соціальному просторі. 

Запровадження новітніх освітніх технологій із використанням ІКТ потребує не тільки 

високої фахової підготовки викладача, але й спеціальних знань і компетентностей, набуття 

ними досвіду активного й ефективного використання інформаційних технологій. Науково-

педагогічні працівники вищого навчального закладу не тільки застосовують сучасні освітні 

технології у поєднанні із традиційними, але й виступають носіями інноваційної освітньої 

стратегії. Інформатизація вищої освіти надає змогу ефективніше взаємодіяти педагогам зі 

студентами, створити нові засоби впливу, підвищити якість освітніх послуг та забезпечити 

ефективність навчально-виховного процесу.  
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Законодавство України передбачає необхідність оприлюднення як нормативно-

правових актів місцевого самоврядування, так і їх проектів. Відповідно до підпункту 

2 частини першої статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» [1] 

розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: нормативно-правові акти, акти 

індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти 

рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності. 

Зазначена інформація підлягає обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше 

п’яти робочих днів з дня затвердження документа У разі наявності у розпорядника 

інформації офіційного веб-сайту, така інформація оприлюднюється на веб-сайті, із 

зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації (частина 2 статті 15 

Закону України «Про доступ до публічної інформації»). 

За дією в просторі акти місцевого самоврядування можна поділити на: 

- акти, дія яких поширюється тільки на територію, де здійснюється місцеве 

самоврядування (рішення ради); 

- акти, дія яких поширюється на частині території, де здійснюється місцеве 

самоврядування (рішення органу самоорганізації); 

- акти, дія яких поширюється за рамки території, де здійснюється місцеве 

самоврядування (рішення ради (виконавчого комітету) щодо комунального підприємства, яке 

обслуговує декілька громад) [2].  

Отже, на місцевому рівні питання інформаційної політики можуть врегульовуватись 

багатьма видами документів, серед яких вагоме місце належить статуту територіальної 

громади, який може прийматися сільською, селищною або міською радою відповідно до ст. 

19 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». На сьогодні статути відсутні у 

багатьох територіальних громадах, оскільки їх затвердження відповідно до вказаного Закону 

є необов’язковим. Разом з цим, питання проведення громадських слухань, загальних зборів 

громадян за місцем проживання, порядок здійснення місцевих ініціатив згідно із згаданим 

вище Законом мають бути врегульовані саме статутами територіальних громад. Щодо 

аспектів інформаційного забезпечення місцевого самоврядування, у статуті територіальної 

громади в разі його прийняття доцільно також визначити офіційні друковані видання ради, 

виконкому та строки оприлюднення в цих виданнях рішень, розпоряджень та іншої офіційної 
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інформації. Також тут можуть бути виписані загальні засади інформування громадськості 

через офіційний сайт громади, норми щодо прийому громадян посадовими особами 

місцевого самоврядування, розгляду звернень та запитів тощо.  

Інший важливий документ щодо забезпечення діяльності органів місцевого 

самоврядування та інформування щодо неї є регламент ради, виконкому. У цьому 

загальному документі, що врегульовує порядок діяльності місцевої ради або її виконавчого 

комітету, доцільно прописати, зокрема, порядок залучення громади до підготовки рішень, 

порядок висвітлення роботи ради, виконкому друкованими та електронними ЗМІ, порядок 

оприлюднення та обговорення проектів рішень, порядок розгляду радою місцевих ініціатив, 

механізми врахування пропозицій громадських слухань, загальних зборів громадян за місцем 

проживання, порядок оприлюднення рішень ради, виконкому. Прийняття регламенту ради 

відповідно до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є обов’язковим 

[3].  

Всі інші документи можна зазначити в одній групі, серед яких рішення ради, її 

виконавчого комітету, розпорядження міського голови, інші акти (наприклад, рішенням ради 

про затвердження положення про інформаційний підрозділ). На думку дослідників, які 

вивчали питання інформаційної відкритості органів місцевого самоврядування, доцільним є 

затвердження комплексного документу, який би врегульовував питання інформування про 

діяльність ради, виконкому та міського голови, наприклад, інформаційного регламенту. 

Такий акт вирішував би питання інформаційної діяльності в комплексі та нівелював 

небезпеку існування прогалин та неузгодженостей, яка є значною при регулюванні одного 

питання декількома актам [4]. 

Оприлюднення проектів нормативно-правових актів має на меті не лише ознайомлення 

зі змістом майбутніх правових норм, а є способом залучення громадян до нормотворчого 

процесу. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, 

розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 

20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (частина 3 статті 15 Закону України 

«Про доступ до публічної інформації»). 

 Деякі особливості має процедура оприлюднення регуляторних актів. Відповідно до 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» [5] регуляторний акт не може бути прийнятий або схвалений уповноваженим на 

це органом чи посадовою особою місцевого самоврядування, якщо проект регуляторного 

акта не був оприлюднений. У разі  виявлення  будь-якої з цих обставин орган чи посадова 

особа місцевого самоврядування має право вжити передбачених законодавством  заходів для 

припинення виявлених порушень, у тому числі відповідно до закону скасувати або зупинити 

дію регуляторного акта, прийнятого з порушеннями (стаття 36 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»). 

Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта з метою одержання 

зауважень і пропозицій, проект регуляторного акта та відповідний аналіз регуляторного 

впливу оприлюднюються шляхом опублікування в друкованих засобах масової інформації 

розробника цього проекту, а у разі їх відсутності - у друкованих засобах масової інформації, 

визначених розробником цього проекту, та/або шляхом розміщення на офіційній сторінці 

розробника проекту регуляторного акта в мережі Інтернет. Якщо в межах адміністративно-

територіальної одиниці чи в населеному пункті не розповсюджуються друковані засоби 

масової інформації, а місцеві органи виконавчої влади, територіальні органи центральних 

органів виконавчої влади, органи та посадові особи місцевого самоврядування не мають 

своїх офіційних сторінок у мережі Інтернет, вищезазначені документи можуть 

оприлюднюватися у будь-який інший спосіб, який гарантує доведення інформації до 

мешканців відповідної адміністративно-територіальної одиниці чи до відповідної 

територіальної громади (стаття 36).  

Отже, узагальнено можна навести наступний перелік питань, які підлягають 

оприлюдненню: 
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— нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії місцевих рад, виконавчих 

комітетів, посадових осіб; 

— проекти нормативно-правових актів (в т.ч. регуляторних) та актів 

індивідуальної дії місцевих рад та їх виконавчих комітетів; 

—  інформація про нормативно-правові засади діяльності; 

— повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, аналіз 

регуляторного впливу регуляторного акта [6]. 

В Україні з 1992 р. запроваджено державну реєстрацію нормативно - правових актів, а в 

1996 р. засновано Єдиний державний реєстр нормативних актів. Держателем Єдиного 

державного реєстру нормативних актів є Мінюст України, який розробляє організаційні та 

методологічні принципи його ведення, приймає рішення про включення до нього 

нормативно-правові акти, здійснює їх опрацювання, ідентифікацію, класифікацію, відповідає 

за автентичність та конкретний стан еталонних текстів, забезпечує належне збереження і 

використання Реєстру. 

Незважаючи на наявність національного законодавства з питань інформування про 

діяльність органу місцевого самоврядування, місцеві нормативні акти, у тому числі й щодо 

інформаційної політики, потребують врегулювання та більш деталізованого використання 

законодавчих норм. Багато питань місцевого значення знаходиться поза увагою 

громадськості, у тому числі питання щодо оприлюднення інформації, обговорення 

проблемних питань, їх врегулювання та вирішення. Актуальним залишається питання 

деталізації норма на місцевому рівні, зокрема в частині врахування місцевих особливостей 

(історичних, національно-культурних, соціально-економічних, природних тощо).  
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В процесі історичного розвитку суспільства, відбувається трансформація цінностей, що 

сформувалися та домінували на певному етапі суспільного розвитку. Свідченнями цього є 
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поширення таких концептів, як «зміна ціннісних орієнтацій», «переоцінка цінностей», 

«конфлікт цінностей». Це говорить про те, що в сучасному соціумі трансформація 

торкнулася й самої особистості. Глобальні й незворотні зміни, що відбулися й відбуваються 

сьогодні у всіх сферах життя, створюють унікальну ситуацію, що руйнує колишню систему 

соціалізації і виховання. Прискорення росту населення, об’єднання всіх частин світу 

інформаційно-комунікаційними засобами – усе це призвело до суттєвого розриву між 

поколіннями. Цей розрив не вичерпується традиційною проблемою «батьків та дітей», він 

стосується світоглядних, духовних основ розвитку суспільства, поглядів на економіку, 

матеріальне життя суспільства, сенс і мету буття. Сучасні інформаційні технології 

дозволяють молодому поколінню за короткий проміжок часу отримати такий обсяг 

інформації, що попередні покоління отримували за десятиліття. Сьогодні людство стоїть 

перед майбутнім, яке буде формуватися в залежності від рівня його усвідомлення сучасними 

поколіннями людей. 

Перехід від прискореного технологічного розвитку до передових технологій вимагає 

нові якості трудових ресурсів і їхньої здатності до інновацій. «Інформаційна економіка» ХХІ 

століття створює нові високооплачувані робочі місця, що вимагають від працівника високого 

рівня і якості його кваліфікації. На ринку найбільше цінується все нове та прогресивне, тому 

створюються гнучкі організаційні структури, де працівники повинні відповідати цілям 

організації чи приватної компанії. Гасло кадрової політики звучить так:  «Високим 

технологіям – висока техніка контактів з людьми», це відбувається завдяки 

висококваліфікованому персоналу, креативності, відповідальності, вмінню самостійно 

приймати рішення. 

Про необхідність появи нової людини говорили у різному соціальному контексті 

Ч.Рейч, Т.Роззак, Е.Фромм. Американський дослідник В.Ферікс протиставляє «технологічну 

людину»,  яка з’явилася внаслідок змін у технічному розвитку суспільства, 

«індустріальному»  типу людини, що породжена цивілізацією, орієнтованою на виробництво 

товарів та їх споживання. На його думку «людство стоїть на порозі нової влади над собою та 

навколишнім с середовищем, що може змінити його природу так само фундаментально, як 

змінила його вертикальна ходьба та застосування знарядь праці» [1]. 

Звичайно, інформаційне суспільство прокладає шлях для майбутніх перетворень, його 

економічна необхідність набуває таких форм, як: раціоналізація, світоглядні орієнтири, 

креативність. Людина має більше свободи, не прив’язана до ритму життя, характеру праці на 

промисловому виробництві, що звільняє час для підвищення її інтелектуального та 

культурного рівня. 

Під впливом інформатизації культура стає моментом інформаційного поля,  вона 

змінює людину і радикально впливає на її кругозір. Саме тому культура на сучасному етапі 

розвитку відіграє основну роль у розвитку особистості, її знання про інформаційне 

середовище, закони його функціонування та розвитку, уміння швидко зорієнтуватися у світі 

інформації [2]. 

Таким чином, підсумовуючи виступ, необхідно підкреслити ряд моментів: по-перше, 

культура особистості визначає домінуючий тип соціалізації на сучасному етапі 

інформаційного суспільства, багато в чому сприяючи загострення кризових явищ у системі 

соціокультурної взаємодії. Для цього людина повинна володіти певними особистісними 

рисами і поведінковими навичками. По-друге, одним із суттєвих орієнтирів 

соціокультурного розвитку в інформаційному суспільстві є пріоритет творчої і креативної 

особистості. Саме зміна особистості передує зміні суспільства. По-третє, цінності інформації 

переорієнтовують на такі риси та якості особистості, як професіоналізм (у напрямку 

використання сучасних технологій), духовність як переважання духовно-моральних, 

інтелектуальних якостей над матеріальними, соціальна відповідальність суб’єктів взаємним 

вимогам, чинним правом та іншим нормам і загальним інтересам, володінням іноземними 

мовами, здатність до творчої побудови та реалізації власного життєвого проекту на основі 

загальносоціальних норм та цінностей. 
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Вплив комунікаційно-культурного чинника на політичні процеси окремої держави, 

робить актуальним вироблення нових способів та пошук нових механізмів забезпечення 

національної безпеки, що є необхідною умовою збереження державного суверенітету. Рівень 

України у контексті її комунікаційно-культурного середовища характеризується безліччю 

етнокультурних проблем, що обумовлює необхідність вивчення ролі і місця комунікаційно-

культурного середовища у системі національної безпеки.  

Розумінню комунікаційно-культурного середовища як одного із вагомих факторів 

національної безпеки, сприяли процеси глобалізації. Вони торкнулися усіх країн і призвели 

до змін у політичному, економічному, інформаційному, культурному просторах усередині 

них.  

Для комунікаційно-культурного середовища сучасного суспільства характерна 

наявність значної кількості елементів та явищ, які в залежності від їх використання, можуть 

виступати і фактором забезпечення, і фактором загрози національній безпеці. До таких явищ, 

зокрема, відносяться: етнічний ренесанс, загальнодоступність до інтернет-ресурсів, 

релігійний плюралізм тощо. З одного боку, це забезпечує входження країни у світову 

спільноту, з іншого - знижує рівень захищеності самобутності національної культури. 

Процес формування культурних цінностей піддається управлінню і контролю, що 

робить його об’єктом уваги всіх політичних систем. Перед державами, серед інших, виникає 

першочергове завдання -забезпечення власної безпеки.  

Національна безпека забезпечується як військовими, так і невійськовими засобами. З 

огляду на сучасний політичний розвиток необхідно більше уваги приділяти невійськовим 

засобам, до яких відноситься і культура [1, с. 205]. 

Культура сьогодні стає об’єктом у боротьбі за світове лідерство, засобом його 

досягнення. Коли країна, яка прагне до світового панування, намагається різними способами 

нав'язати іншим країнам свою культуру та зробити її домінуючою, то фактично відбувається 

невійськове завоювання іншої держави.  

Тобто, проникнення у чужу культуру зруйнувавши її, запровадивши нову, держава-

лідер, тим самим, фактично перестає бути чужаком. Країну-завойовника відтепер 

сприймають дружелюбно, так як культура стає спільною і населення перестає бачити загрозу 

від іншої країни. 

Поширюване комунікаційно-культурне середовище держави, яка прагне до лідерства, 

і є засобом у боротьбі до панування. 

З огляду на ці особливості комунікаційно-культурного середовища, як невійськового 

фактора, необхідно активно стежити за розвитком власного, щоб не допустити впровадження 

та домінування незнайомої культури на території своєї держави [2, с. 84]. 
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Країни Заходу і Сходу мають певний досвід у боротьбі з інокультурним впливом. 

Уряди цих країн прагнуть законодавчо ввести обмеження на все, що пов’язано з культурою 

інших держав. Крім керівництва країни, населення також розуміє серйозність проникнення 

чужої культури. Більшою мірою основою цього розуміння є страх перед невідомим. Люди 

бояться чужої релігії, чужих елементів світської культури і прагнуть не пустити їх у своє 

життя. Найчастіше це проявляється у відкритих акціях протесту. 

Особливе значення в даному контексті має комунікаційно-культурне протистояння 

Заходу і Сходу. Тут, крім світської культури, існують відмінності ще й за релігійною 

ознакою. Але, тим не менше, деякі країни не залишають спроб поширити свій 

комунікаційно-культурний та релігійний вплив на країни з іншою релігією та культурою. 

Західні і східні держави здійснюють політику протидії загрозам національній безпеці 

в комунікаційно-культурному середовищі. Західні держави використовують ліберальну 

політику, пов’язану з введенням квот на культурну продукцію позанаціонального 

походження, фінансовим лобіюванням національної культури тощо. Східні ж застосовують 

переважно політику традиціоналізму, спрямовану на сприйняття інокультури як джерела 

загрози державі та релігії. Незважаючи на те, що Захід і Схід використовують різні стратегії 

протидії загрозам у комунікаційно-культурному середовищі, їм не вдається мінімізувати 

наслідки даних загроз і викликів [3]. 

Таким чином, сьогодні глобалізація несе із собою не тільки зміни в економічному 

плані, але і в культурному. При цьому виникають загрози зовнішнього характеру 

національному комунікаційно-культурному середовищу [4, с. 55]. Втрата національних 

традицій і цінностей культури, настрій на західні зразки, створюють загрози внутрішнього 

характеру, які можуть істотно здійснити підрив рівня національної безпеки. Тому, при 

здійсненні політики національної безпеки, потрібно враховувати наявність загроз, що 

деформують комунікаційно-культурне середовище держави. 

Вивчення та аналіз даної проблематики може допомогти  країнам у боротьбі з 

інокультурним впливом і уникнути багатьох помилок у здійсненні політики національної 

безпеки. 
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Наша держава переживає часи війни та трансформації, що певним чином підштовхує 

країну до змін, підтримки своєї економіки , добробуту життя, вимагає більш конкретних днів 

органів влади не лише державних, але й місцевого значення. Стратегія сталого розвитку 
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«Україна-2020» - документ, який визначає напрямки і пріоритети розвитку України на період 

до 2020 року.  

Стратегія була розроблена за ініціативою Президента України Петра Порошенка і 

складається з чотирьох векторів руху: сталий розвиток країни; безпека держави, бізнесу і 

громадян; відповідальність і справедливість; гордість за Україну в Європі та світі. 

Затверджена Президентом України в січні 2015 року Стратегія сталого розвитку «Україна-

2020» покликана допомогти країні вийти сильнішими з нинішньої кризи, подолати 

екологічні виклики та забезпечити сталий розвиток України в майбутньому.  

У працях вітчизняних та зарубіжних вчених досліджуються проблеми сталого розвитку 

та покращення його екологічної складової [2, c. 85]; визначається сутність поняття сталого 

розвитку [3, c. 413]; обґрунтовується методика оцінки сталого розвитку на регіональному 

рівні та подається рейтинг регіонів України за індексом сталого розвитку [4, c. 65]; 

визначається взаємозв’язок процесів забезпечення сталого розвитку та зміцнення 

економічної безпеки регіону [1, с. 33];  

Питання доступності та відкритості держави завжди були цікаві науковому 

співтовариству. Важливим був і залишається механізм цього «прозорого» взаємодії, його 

межі і вимірювальні інструменти. У сучасному розумінні з «транспарентністю» в діяльності 

влади пов’язують максимізацію відкритості та доступності інформаційних потоків, що 

стосуються прийнятих державних рішень, їх обґрунтованості та результативності.  

Під «транспарентністю» розуміється засадна властивість політичної влади, яка 

забезпечує розвиток демократії, громадянського суспільства шляхом відкритості дій різних 

гілок влади, процедури прийняття політичних рішень та активізації суспільного контролю 

над діяльністю органів державної влади та управління. Розбудова транспарентності влади 

сприяє вирішенню проблем відповідальності та ефективності державного управління. 

Дослівний переклад українською мовою терміна «transparency» означає «прозорість». 

Саме по собі поняття «транспарентність» має кілька значень. По-перше, транспарентність 

визначається як синонім до поняття «прозорість» і «порожність». По-друге, під 

транспарентністю у відносному значенні розуміють таке: «Можливість бути вільним від 

лицемірства або обману» («free from pretense or deceit»), «з легкістю виявляти або бачити 

крізь» («easily detected or seen through»), «легко розуміти» («readi lyunder stood»).   Отже, 

транспарентність – це якість предмета, яка робить його легким для розуміння. 

Нормативно-правова сфера забезпечує правове врегулювання відносин з приводу 

доступу до інформації та свободи висловлення думок як невід’ємних прав громадянина. 

Оскільки транспарентність як інформаційний процес є сукупністю відносин, які виникають 

навколо доступу, передачі та поширення інформації, відповідно правотворчі органи 

створюють норми, спрямовані на врегулювання цих відносин, ними формується відповідний 

правовий інститут – інститут транспарентності.  

У праві транспарентність розглядається як правовий інститут та правовий режим, який 

виникає на його основі й утворюється із сукупності правовідносин з приводу доступу різних 

суб’єктів до потрібної їм інформації з відповідною повнотою, достатністю та достовірністю. 

Транспарентність (прозорість та відкритість) органів самоврядування у повсякденному 

житті виявляється в можливості кожного бути поінформованим про діяльність таких 

суб’єктів. Так як, діяльність місцеві ради здійснюють, приймаючи нормативні та інші акти у 

формі рішень, то виборці вправі мати доступ до них. Тобто, за наявності реальної прозорості 

та відкритості у діяльності органів місцевого самоврядування громадяни на практиці можуть 

їх контролювати і виявляти факти порушень. 

 Відповідно до статті 22 Закону «Про порядок висвітлення діяльності органів державної 

влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації» рішення 

органів місцевого самоврядування публікуються в офіційних виданнях (відомостях, 

бюлетенях, збірниках, інформаційних листках тощо) та друкованих засобах масової 

інформації цих органів. Недержавні друковані засоби масової інформації мають право 
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оприлюднювати офіційні документи органів місцевого самоврядування відповідно до 

законодавства України. 

Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» стала певним мотиваційним чинником для 

підвищення добробуту країни. Про це свідчать статистичні дані та рейтинги за 2015-2016 рік, 

в яких Україна займає хоч не вищі результати, але все ж спостерігається позитивна динаміка 

за деякими сферами діяльності, як на регіональному рівні, так і на міжнародному. 

Для покращення транспарентності органів місцевого самоврядування в Україні 

потрібно найперше створити комплексну програму або наглядову раду за виконанням та 

регулюванням сфери доступу до публічної інформації. В контексті реалізації Стратегії 

сталого розвитку «Україна-2020» проводяться різноманітні реформи. 

Якщо узагальнити вищесказане, то поняття «транспарентність» пов’язане з 

особливостями інформаційної взаємодії між державою та владою, тобто транспарентність 

розуміється як право громадян на доступ до інформації (право на інформацію), що дає змогу 

вільно шукати, отримувати, передавати, створювати та поширювати інформацію будь-яким 

законним способом. Тому транспарентність органів місцевого самоврядування відіграє 

важливу роль у житті людства. 
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Людина була завжди найуразливішим об’єктом для загроз витоку та втрати інформації. 

Можна встановити найсучасніші системи технічного захисту, видати мільйони нормативних 

актів, які регулюють захист інформації, але доки буде ігноруватися людський фактор (тобто 

фактор людського впливу на інформацію, загрози, які йдуть від людей та причини цих 

загроз), доти юридичні, організаційні та технічні засоби будуть мало ефективними. Персонал 

організації частіше всього стає причиною витоку інформації [1]. 

Сучасне підприємство повинно вміти належним чином будувати політику 

інформаційної безпеки, тобто розробляти і ефективно впроваджувати комплекс 

превентивних заходів по захисту конфіденційних даних та інформаційних процесів. Така 

політика передбачає відповідні вимоги до персоналу. 

На сьогоднішній день існує все більше і більше можливостей отримання інформації, в 

тому числі й інформації з обмеженим доступом (тобто такої інформації, витік якої може 
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завдати шкоди її власнику). З’являється все більше загроз витоку даних. А з розвитком 

новітніх технологій способи їх отримання постійно вдосконалюються.  

Отже, існує і багато засобів, що повинні забезпечувати захист інформації з обмеженим 

доступом. Крім технічних засобів захисту є безліч інструкцій, правил, які регламентують 

поводження із такою інформацією, а також є ціла низка нормативних актів, з яких ці 

інструкції випливають.  

Для кращого розуміння можливостей витоку інформації та визначення способів його 

попередження необхідно розглянути класифікацію загроз, пов’язаних з персоналом.  

Такі загрози поділяються на зовнішні і внутрішні загрози підприємства, які пов’язані з 

персоналом. Зовнішньою загрозою є така загроза, що знаходиться за межами підприємства, 

але саме через існування якої потрібно захищати інформацію і через яку існують загрози 

внутрішні. Адже, як би не було зацікавлених осіб в отриманні інформації підприємства, її не 

потрібно було б захищати. До зовнішніх загроз можна віднести протиправну діяльність 

кримінальних структур, конкурентів, фірм або приватних осіб, що займаються промисловим 

шпигунством та соціальною інженерією.  

До внутрішніх загроз відносяться дії чи бездіяльність (навмисні чи не навмисні) 

співробітників, що протидіють інтересам діяльності підприємства, наслідком яких може бути 

нанесення економічних збитків компанії, втрата інформаційних ресурсів, підрив ділового 

іміджу компанії, виникнення проблем у відносинах з реальними та потенційними 

партнерами (аж до втрати цінних контрактів) тощо.  

До зовнішніх відносяться: 

а) промислове шпигунство. Західні теоретики розуміють під «промисловим 

шпигунством» добування законним і незаконним шляхом у конкуруючих фірм (монополій, 

політичних партій, фізичних та юридичних осіб, правоохоронних органів тощо) відомостей 

або інформації у сфері наукових досліджень, виробництва продукції за найбільш 

перспективними технологіями тощо, а також персональних даних з метою їх використання у 

конкурентній боротьбі або у корисливих цілях [2];  

б) соціальна інженерія – це метод несанкціонованого доступу до інформації або систем 

зберігання інформації без використання технічних засобів. Метод заснований на 

використанні слабкості людського чинника і вважається дуже руйнівним. Зловмисник 

отримує інформацію, наприклад, шляхом збору персональних даних про службовців об'єкту 

атаки, за допомогою звичайного телефонного дзвінка або шляхом проникнення в організацію 

під виглядом її службовця. 

2) Внутрішні:  

а) Необережність персоналу. Дуже часто співробітники, хоч й не мають на меті 

розголосити конфіденційні відомості, роблять це, інколи навіть не розуміючи цього. 

Тож необережність можна поділити на дві категорії:  

- дії чи бездіяльність співробітників, спричинені необізнаністю у сфері захисту інформації;  

- дії чи бездіяльність співробітників у випадку, в яких співробітники знали або не знали, але 

повинні були знати про можливі негативні наслідки.  

В усіх цих випадках метою співробітника не було розголошення конфіденційних 

відомостей, та саме до цього призвели його дії.  

б) Умисні дії працівників по розголошенню інформації та мотиви цих дій. 

На відміну від необережності, умисел передбачає, що метою дій співробітників було 

саме розголошення інформації, що є конфіденційною. 

Для того щоб виявити або попередити такі дії, потрібно визначитися, чому ж саме 

працівники пішли на них. Кожна людина є індивідуальною, в кожного своє життя та свої 

проблеми, через які він приймає ті чи інші рішення. Тож кожна ситуація має свої нюанси, але 

є декілька розповсюджених причин для розголошення інформації співробітниками. До них 

відносяться: помста; матеріальна або інша вигода; самореалізація.  

Тож загроза цілісності інформації йде від людини. Можна встановити найсучасніші 

системи технічного захисту, видати мільйони нормативних актів, які регулюють сферу 
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захисту інформації, впровадити інші засоби та заходи захисту на підприємстві але без 

належної ефективної роботи з персоналом, який працює на підприємстві неможливо 

забезпечити його інформаційну безпеку. 
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Сучасний технологічний процес дає підґрунтя для нових викликів інформаційній 

безпеці будь-якого підприємства не залежно від форми власності. І фізичні, і інформаційні 

активи повинні бути захищені від внутрішніх і зовнішніх загроз. Під загрозою інформаційної 

безпеки організації розуміється будь-які обставини або події, що можуть бути причиною 

порушення політики безпеки інформації і/або нанесення збитків автоматизованій системі [1]. 

Результатом таких загроз можуть стати як матеріальні збитки, так і зіпсована репутація 

компанії або навіть повне її знищення.  

Таким чином, будь-яке підприємство, будучи частиною інформаційного суспільства, 

відчуває необхідність захисту одного з головних своїх активів - інформації. Такий захист не 

може бути ефективним, ґрунтуючись тільки на технічних рішеннях. Необхідно формувати на 

підприємстві загальну культуру інформаційної безпеки (далі - ІБ) : у кожного співробітника 

має бути відчуття цінності інформації, розуміння, навіщо і чому саме таким чином 

впроваджуються ті чи інші процеси інформаційного захисту, які часом бувають незручними 

для самих співробітників. Прищеплення такої культури може стати першим кроком у 

систематизації підходів і дій із захисту інформації на підприємстві. Навіть без технічних 

заходів впровадження культури ІБ само по собі знижує ризики в цій області. 

На нашу думку корпоративна культура інформаційної безпеки – це сукупність 

вироблених на підприємстві соціальних норм, установок, стереотипів поведінки та 

стандартизації які сприяють підвищенню ефективності роботи в організації та формують 

важливу складову набору організаційних методів захисту інформації в будь-якому сучасному 

підприємстві. 

Цикл формування і підтримки культури інформаційної безпеки на підприємстві на 

думку незалежних експертів з інформаційної безпеки складається з наступних циклічних 

етапів [2]: 

 інформування та навчання; 

 контроль і виявлення порушень; 

 проведення аудиту та внутрішніх розслідувань; 

 дисциплінарний вплив. 

Для ефективного формування корпоративної культури інформаційної безпеки 

підприємства необхідно виділити наступні методи: 

1. Інформування та навчання повинно базуватися на: 

-  проведенні всіх видів інструктажу для співробітників підприємства з питань 

інформаційної безпеки, в тому числі нових нормативно-правових актів України та 

http://tourlib.net/books_ukr/
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організації. Інструктажі рекомендується проводити у формі тренінгів з використанням 

мультимедійних засобів; 

- регулярному інформуванні співробітників по внутрішнім каналам організації 

матеріалами з ілюстраціями та позначками «терміново» або «важливо». Отримання 

співробітниками таких повідомлень не буде розглядатися як буденність і обов’язково 

приверне увагу, оскільки не буде містити сухого технічного тексту та не буде переходити у 

розділ «внутрішній спам»; 

- обов’язковому дистанційному навчанні співробітників з актуальних питань 

інформаційної безпеки у форматі електронного курсу з проходженням  інтерактивних вправ, 

тестування, виконання практичних робіт в цікавій для них формі; 

- популяризації теми захисту інформації (як на підприємстві, так і особистої 

інформаційної безпеки) шляхом підвищення інтересу у співробітників з питань 

інформаційної безпеки. Ефективно підвищити інтерес можна направленням пам’яток або 

інформаційних брошур з ілюстраціями та яркою інфографікою з цікавими фактами для  

співробітників. 

2. Контрольні заходи, які проводить служба захисту інформації, є важливим 

фактором, що впливає на рівень культури ІБ в організації. В даний час застосовуються різні 

способи контролю за забезпеченням режиму ІБ в організації, в т. ч. детально описані в 

нормативно-методичних документах та політиці безпеки підприємства. Найбільш 

ефективними, на думку практиків, методами є: 

- впровадження інструментів (програмних агентів, засобів обмеження і блокування 

надлишкових дій та ін.) з контролю за діями працівників на автоматизованих робочих 

місцях, з периферійним обладнанням, з зовнішньої електронною поштою, впровадження 

контролю доступу в Інтернет і зони з обмеженим доступом, а також контролю дій 

привілейованих користувачів; 

- проведення внутрішніх тестів на проникнення. Реалізація власними силами сценаріїв, 

імітуючи дії порушників, і моніторинг реакції працівників організації на подібні ситуації; 

- створення сітки простих і зрозумілих керівництву метрик, що дозволяють 

математично оцінити кількісні показники культури ІБ в організації (наприклад, кількість 

дзвінків до служби захисту інформації в звітні періоди з питань ІБ, кількість наданих 

працівникам консультацій по електронній пошті, кількість виявлених підозр на інциденти ІБ 

з участю працівника організації, і ін.); 

- збір організаційними і технічними інструментами атомарних подій із зовнішніх і 

внутрішніх інформаційних джерел і формування кореляційних ланцюжків по раніше 

створеним сигнатурам, що дозволяють виявляти аномалії і невідповідності в діях 

працівників; 

- використання зовнішніх аудитів на відповідність вимогам суміжних з ІБ стандартів в 

якості обов'язкових інструментів для формування зрізу поточного рівня культури ІБ в 

окремих підрозділах або процесах в організації. 

3. Проведення аудиту та  комплексних розслідувань дозволяє відновити ланцюжок 

подій і виявити причинно-наслідковий зв'язок в діях працівників, є обов'язковою частиною 

циклу підтримки культури ІБ і сприяє розвитку як рядових працівників, так і співробітників 

служби захисту інформації в організації, оскільки вимагає від експертів високого 

професіоналізму і відповідальності. Складовими частинами, що впливають на рівень 

культури ІБ в організації, можна назвати: 

- визначення відповідності між діями порушників режиму ІБ і вимогами внутрішніх 

нормативних документів організації і зовнішніх правових актів; 

- збір і аналіз доказової бази, найчастіше для внутрішнього використання, при 

прийнятті рішення щодо співробітника, який допустив порушення; 

- складання детальних звітів як на технічному, так і зрозумілою пересічному 

співробітнику (не технічного фахівця) мовою, після прочитання яких виникає усвідомлення 

необхідності і важливості дотримання внутрішніх вимог режиму ІБ; 
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- оцінка технічної та економічної складових шахрайських дій, а також ступеня впливу 

цих дій на загальний рівень захисту інформації в організації. 

4. Елементом моделі, які відповідають за зворотний зв’язок в класичному процесного 

підходу, виступає функціональний блок «Дисциплінарний вплив». У контексті формування 

та підтримки всередині організації культури ІБ, крім відомих і зрозумілих принципів «батога 

і пряника», даний елемент включає в себе кілька прихованих, але при цьому не менш 

важливих аспектів: 

- для експертів по ІБ розбір організаційних причин допущених порушень дозволить 

поліпшити діючі вимоги по ІБ, налагодити критерії для виявлення подій з ознаками 

інцидентів ІБ, глибше зрозуміти схеми бізнес-процесів і з урахуванням нововиявлених 

обставин адаптувати настройки технічних засобів моніторингу і контролю; 

- у процесі дисциплінарного впливу на співробітників з низьким рівнем культури ІБ 

найчастіше задіяні безпосередні керівники цих співробітників. По завершенні технічних 

заходів і профілактичних інструктажів керівники, самостійно усвідомивши важливість 

виконання вимоги по ІБ, доносять позиції до інших своїх підлеглих, що позитивно 

позначається на підтримці рівня культури ІБ в цілому. Принцип «сарафанного радіо» 

дозволяє за мінімальний час донести важливу інформацію в зрозумілі вигляді до всіх 

співробітників організації; 

- будь-який дисциплінарний вплив з боку організації на співробітника є зовнішньою 

експертною оцінкою коректності його дій. Точно також це сприймається працівниками в 

процесі становлення культури ІБ в організації. Для нетехнічних працівників наявність 

професійної і зрозумілої оцінки від експерта в області захисту інформації стає додатково 

мотивуючим фактором до розвитку. 

 Зазначений перелік методів не є вичерпним. Проте потрібно пам’ятати, що при 

формуванні культури інформаційної безпеки у співробітників підприємства не повинно 

виникати відчуття обтяжливості, а методи роботи експертів із захисту інформації повинні 

приносити максимум користі та зацікавленості колективу. 

 Таким чином, формування культури інформаційної безпеки на підприємстві є одним 

із організаційних методів захисту інформації, який дозволяє на прикладному рівні 

мінімізувати ризики витоку інформації та протидіяти як зовнішнім так і внутрішнім загрозам 

інформаційним активам підприємства в цілому.  
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Трансформація української держави і суспільства є на сьогоднішній день низкою 

об’єктивних процесів, які характеризують видозміни в політичному, економічному, 

суспільному і культурному житті нації. Разом з цим прагнення до інтеграції у світове 

співтовариство розуміє під собою, в тому числі, і необхідність реформування фактично всіх 
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сфер функціонування державного апарату. Одним із найважливіших аспектів реформ 

державного управління є процес інформатизації як в суто технологічному, так і 

інформаційно-аналітичному розумінні. Ефективна та якісна система інформаційного 

забезпечення органів державної влади є невід’ємною складовою професійного 

функціонування системи державного управління. Впровадження сучасних інформаційних 

технологій в управлінській діяльності забезпечує інформаційно-аналітичну підтримку 

прийняття управлінських рішень на всіх рівнях, інформаційні потреби посадових осіб а 

також створює умови для об'єктивного формування громадської думки щодо діяльності 

органів влади та послуг, які вони надають. 

Однак тут варто наголосити на тому, що ситуація з інформаційно-аналітичним 

забезпеченням державного управління в центральних та регіональних органах влади суттєво 

відрізняється. Процес створення інформаційно-аналітичних систем в органах влади на базі 

сучасних інформаційних технологій часто стикається з цілою низкою проблем, пов’язаних із 

загальною теоретичною складністю поставлених завдань а також з недостатнім 

опрацюванням структур, форм, методів та механізмів управління на місцях. Саме тому 

метою даної роботи є визначення основних складових структурно-функціональної 

організації інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади на місцевому 

рівні. 

Однією з ключових особливостей діяльності інформаційно-аналітичних служб 

регіональних адміністрацій є те, що вони зосереджуються на роботі з інформацією, яка є 

найбільш актуальною для самих органів влади, а також дозволяє на своїй основі вирішувати 

адміністративні завдання, пов'язані з проблемами такого спектру: 

 політична ситуація в державі та на території регіону а також вплив 

загальнодержавних процесів на регіональні особливості; 

 економічний розвиток регіону (бюджет, стратегії розвитку, 

зовнішньоекономічні відносини та інвестиції, досягнення у технологіях, екологія тощо.); 

 соціальні проблеми і благополуччя населення регіону (динаміка життя різних 

верств населення, зайнятість та зарплатна політика, пенсії, охорона здоров'я та ін.); 

 розвиток науки і культури в даному регіоні (система освітив регіоні, розвиток 

науки, різних сфер культурного життя громади, розвиток засобів масової інформації, 

мистецтва та ін.); 

 стан громадської думки про різні аспекти суспільно-політичного та 

економічного життя регіону, підтримка стабільності соціально-політичної ситуації в регіоні; 

 поточна взаємодія представників виконавчої та судової влади, співпраця з 

адміністраціями всіх рівнів, суб’єктами господарювання, політичними партіями, рухами та 

організаціями громадянського суспільства. 

Відповідно до визначених напрямів діяльності, можна сформулювати основні цілі 

діяльності інформаційно-аналітичних структур в органах місцевого управління: 

 вивчення тенденцій розвитку території (моніторинг економічної, соціально-

політичної, кримінальної, екологічної ситуації в регіоні); 

 пошук і виявлення проблемних елементів у сфері регіонального управління, а 

також методи для їхнього усунення; 

 збір інформації, пов’язаної з виконанням поставлених завдань; 

 моніторинг і аналіз якості та достовірності отриманої інформації; 

 створення інформаційно-аналітичних продуктів, які відповідають вимогам 

прийняття рішень відповідальною особою (керівником). 

В цілому ж, конкретні завдання, які поставлені перед інформаційно-аналітичними 

підрозділами місцевих органів влади, в більшості своїй відповідають визначеним вище, хоча 

можуть варіюватися у відповідності до структурного місця конкретного підрозділу а також 

загальних потреб того чи іншого органу влади. 
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Безсумнівно важливим аспектом проблеми, яка розглядається у даній роботі є система 

критеріїв оцінки діяльності підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення органів 

місцевої влади. Тут ми можемо запропонувати декілька основних блоків, які, в свою чергу, 

мають внутрішню структуру. 

До першого блоку ватро включити критерії організаційного характеру: 

 наявність стратегічної концепції інформаційно-аналітичної діяльності а також 

тактичної схеми її реалізації; 

 ступінь координації всіх складових і рівнів інформаційно-аналітичної 

діяльності а також структурних підрозділів, які у ній задіяні; 

 ефективність обміну інформацією між органами влади і населенням. 

Другий блок містить критерії технологічного характеру: 

 ступінь забезпеченості всіх структурних підрозділів та посадових осіб, 

пов’язаних з інформаційно-аналітичною діяльністю, сучасною технікою та програмним 

забезпеченням; 

 рівень володіння співробітниками інформаційно-аналітичних підрозділів 

даною технікою та програмним забезпеченням; 

 створення та постійна підтримка каналів «інформаційної участі» громадян в 

державному управлінні, сприяння формуванню громадянського суспільства; 

 технологічне забезпечення процедур постійної соціальної діагностики; 

 впровадження електронного документообігу. 

Критерії, які складають третій блок, характеризують якість кадрового складу 

підрозділів інформаційно-аналітичного забезпечення органів місцевої влади: 

 рівень забезпеченості інформаційно-аналітичних підрозділів кваліфікованим 

персоналом; 

 наявність у працівників мотивованої потреби а також можливості для 

професійного зросту і підвищення кваліфікації. 

Четвертим блоком варто винести критерії, які допоможуть визначити ступінь 

ефективності діяльності інформаційно-аналітичних підрозділів: 

 частота (регулярність) використання продуктів інформаційно-аналітичних 

підрозділів при прийнятті управлінських рішень; 

 ступінь забезпечення інформаційних взаємозв’язків органів місцевої влади з 

населенням регіону, наявність відпрацьованих каналів зворотного зв’язку; 

 ступінь участі інформаційно-аналітичних підрозділів у формуванні 

позитивного іміджу місцевих органів влади в очах населення регіону. 

Отже, розгляд поставлених в даній роботі питань надає можливість для формулювання 

основних проблем, притаманних інформаційно-аналітичної сфері в діяльності органів 

державної влади на місцевому рівні а також вироблення рекомендацій для подолання 

окреслених проблем. Вирішення поставлених завдань дасть змогу підвести фактологічну 

основу для подальшого розв’язання актуальних питань практики державного управління, які 

пов’язані з інформаційно-аналітичною діяльністю. 
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Ще з давніх віків люди передавали різну інформацію один одному, але ніколи не 

накопичували її та не зберігали. Але з подальшим розвитком, люди почали шукати і 

знаходити нові засоби передачі, збереження та обробки інформації. Це дало змогу 

розвиватися суспільству в майбутньому та полегшувати собі роботу. 

Із поняттям «інформація» можна ознайомитись у різних джерелах, але більшість 

звертається до Закону України «Про інформацію» який трактує її, як документовані або 

публічно оголошені відомості про події та явища, що відбуваються у суспільстві, державі та 

навколишньому природному середовищі [1, с. 1]. 

З цього визначення ми можемо трактувати, що оскільки людство не накопичувало 

інформацію й знання, тому жодна галузь людської діяльності не зазнала розвитку раніше. 

Можна стверджувати, що саме інформаційні технології були покликані збільшити 

ефективність та зручність використання різноманітних видів інформації. За останні 

десятиріччя інформаційні технології зазнали такого глобального поширення, що зараз уже 

важко уявити життя сучасної людини без них. На сучасному етапі можна без особливих 

труднощів навести приклади використання інформаційних технологій у всі галузях: від 

освіти і до менеджменту. Сьогодні успіх буде мати та фірма, той заклад, який володіє 

найсучаснішими комп’ютерними технологіями. 

З початком використання інформаційних технологій суспільство отримало безліч 

можливостей. Варто ознайомитись із поняттям «інформаційні технології», оскільки він має 

декілька визначень. Наприклад, «інформаційні технології — сукупність системних i масових 

cпocoбiв та прийомів обробки інформації в усіх видах діяльності людини з використанням 

сучасних засобів зв’язку, поліграфії, обчислювальної техніки та програмного забезпечення за 

допомогою прикладної інформатики» [2, с. 31]. Також, у Постанові Кабінету Міністрів 

України є можливість ознайомитись з таким поняттям «інформаційні технології — 

сукупність методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, інтегрованих з 

метою збирання, опрацювання, зберігання, розповсюдження, показу і використання 

інформації в інтересах її користувачів» [3, с. 1]. С.С. Кондрашова трактує дане визначення, 

таким чином «інформаційні технології — технології опрацювання інформації, які 

складаються з сукупності технологічних елементів: збирання, накопичення, пошуку, 

передавання інформації користувачам сучасними технічними засобами» [4, с. 40]. 

Ознайомившись з деякими поняттями інформаційних технологій ми можемо зазначити, 

що вони є невід’ємною і суттєвою частиною суспільства. Оскільки інформаційні технології є 

поєднанням процедур, що реалізують функції збирання, накопичення, зберігання, 

оброблення і передачі даних із застосуванням технічних засобів, то інформаційна технологія 

невід’ємно пов’язана з технічним і програмним середовищем, в якому її реалізовано. Також 

варто зазначити, що технічною базою застосування сучасних ІТ є комп’ютери та 

комп’ютерні мережі, офісне обладнання тощо. 

Зараз інформаційні технології впроваджуються на багатьох підприємствах, організаціях 

та різних органах влади. Розроблені концепції впровадження ІТ в наукові заклади, фабрики 

тощо. 

Мета застосування інформаційних технологій — зниження трудомісткості 

використання інформаційних ресурсів, до яких відносяться програми, документи, графічні 
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зображення, аудіо- і відеодані та ін. Останнім часом все частіше починають вживати термін 

інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ) — інформаційні технології з широким 

використанням комп’ютерів, комп’ютерних мереж та інших засобів зв’язку. Використання 

ІКТ забезпечує високу швидкість опрацювання даних, їх швидкий пошук, надійне зберігання 

і захист, доступ до джерел даних незалежно від місця їх розташування тощо [8, с. 35]. 

У наш час інформаційно-комунікаційні технології знаходять своє застосування в науці, 

промисловості, торгівлі, управлінні, банківській системі, освіті, медицині, транспорті, 

зв’язку, сільському господарстві, системі соціального забезпечення, органах місцевого 

самоврядування та інших галузях народного господарства. 

У діловій сфері комп’ютер використовується для зберігання і опрацювання 

різноманітних даних: текстів, таблиць, баз даних, малюнків і фотографій, мультимедійних 

даних. Важко сьогодні назвати таку установу, де б не використовували ІКТ. Картотеки в 

бібліотеках , виконані на основі комп’ютерної бази даних, у багато разів надійніші й 

зручніші в роботі, ніж традиційні паперові. Бухгалтер сьогодні використовує комп’ютер і 

отримує результати обчислення, на які раніше йому були потрібні години або дні. Банкір, не 

виходячи зі свого кабінету, має змогу слідкувати за станом справ на біржі, простим 

натисненням на клавіші перевести на будь-який рахунок певну суму грошей [8, с. 36]. 

Сьогодні, зміни, які відбуваються в нашому суспільстві спрямовані на вдосконалення 

процесів державного управління. Органи місцевого самоврядування (ОМС) є одним із 

визначальних факторів впливу, оскільки він стоїть найближче до громадян та місцевих 

громад. В Україні існують органи місцевого самоврядування, що здійснюються 

територіальними громадами селищ, міст та сіл. 

В наш час швидке та якісне впровадження інформаційних технологій в органи 

державної влади, а сама, органів місцевого самоврядування є необхідною складовою. ІТ 

представлені в ОМС засобами інформатизації на основі персональних комп’ютерів та 

ноутбуків. 

Перевагами інформаційних технологій є: інформаційний обмін на без паперовому рівні; 

прискорення, підготовка та якісне оформлення документів тощо. Але інформаційні 

технології мають свої особливості. Це залежить від сфери інформаційної діяльності 

організації, підприємства тощо. 

Застосування інформаційних технологій в ОМС забезпечить: загальне оброблення 

документів та їх збереження; уведення, персональне оброблення й передавання документів; 

обмін інформацією між іншими організаціями; надання необхідних інформаційних послуг 

громадянам. 

Отже, удосконалення та підвищення ефективності роботи органів місцевого 

самоврядування залежить від використання сучасних інформаційних послуг, які зможуть 

забезпечити інформування громадян про їх діяльність; надання конференцій в онлайн-

режимі та залучення громадян до прийняття рішень. 
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Впровадження Концепції розвитку електронного урядування в Україні є однією з 

основних форм реформування державного управління в умовах інформаційного суспільства. 

Основні реформи, що стосуються електронного врядування – «Розвиток електронного 

врядування в Україні» [1] та «Реформа із впровадження електронної демократії» [2]. 

Упровадження електронного урядування насамперед сприятиме створенню умов для 

відкритого і прозорого державного управління. 

Електронне урядування (далі Е-урядування) має декілька напрямків: електронна 

взаємодія органів влади, доступ до даних, електронні послуги, електронна участь громадян в 

управлінні тощо. Е-урядування покликане вирішити низку таких проблем: корумпованість та 

заангажованість органів влади, як наслідок – брак, а то й цілковита відсутність довіри до 

чиновників, також відсутність громадського контролю за діяльністю органів влади. 

Удосконалення системи державного управління з використанням новітніх 

інформаційних технологій є актуальним питанням. На сьогодні стан впровадження елементів 

електронного урядування вже зараз дає можливість часткового функціювання Е-урядування 

[3]. 

Однією з важливих складових будь-якого Е-урядування є системи електронного 

документообігу (СЕД), призначені автоматизувати повний комплекс робіт з електронними 

документами з метою прискорити процес опрацювання документів, удосконалити процедуру 

організації та виконання документів. Використання СЕД органами державної влади 

засвідчують наступні показники: 31,1% – Megapolis. Документообіг, 17,3% – система 

OPTIMA-WorkFlow, 10,5% – АСКОД, 10,5% – Док Проф та 27,8 –  інше [4].  

Ринок СЕД дозволяє обрати необхідну систему відповідно до вимог установи, що 

викликає дисонанс у створені єдиного інформаційного простору у рамках формування 

інформаційного суспільства в Україні. Виникає проблема автономності між державними 

установами різного рівня. Кожна СЕД має свої функціональні можливості, інтерфейс та 

СУБД, тому питання інтегрування даних завжди є проблематичним та потребує додаткових 

часових та фінансових затрат на розробку додаткового модуля системи. Вирішенням даного 

питання може стати використання єдиної СЕД, яка буде виконувати роль єдиної бази даних. 

Особливістю даної СЕД повинна стати:  

  розробка функціонального інтерфейсу відповідно до організаційної структури 

установи та з урахуванням процесів управління; 

  інтегрування даних з діючої СЕД (до 95%); 

  зберігання даних з використанням хмарних обчислень (синхронізація резервного 

копіювання).   

У якості єдиної СЕД можуть бути використані: Система електронної взаємодії органів 

виконавчої влади (СЕВ ОВВ), Система електронного документообігу Адміністрації 

Президента України (СЕД АПУ). 

СЕВ ОВВ призначена для автоматизації процесів створення, відправлення, 

передавання, одержання, оброблення, використання, зберігання, знищення електронних 

документів та копій паперових документів в електронному вигляді з використанням 

електронного цифрового підпису, які не містять інформацію з обмеженим доступом, 

контролю за виконанням актів, протокольних рішень Кабінету Міністрів України та інших 

документів [5]. Держателем Системи є Державне агентство з питань електронного 

урядування України, адміністратором Системи є Державний центр інформаційних ресурсів 

України. Вже вийшла версія 2.0 (СЕВ ОВВ версія 2.0), яка виконує таки функції: 

прийом/передачу організаційно-розпорядчих електронних документів Секретаріату Кабінету 



51 
 

Міністрів та центральних органів виконавчої влади; організацію погодження проектів 

нормативних актів між центральними органами виконавчої влади; контроль виконання 

доручень Секретаріату Кабінету Міністрів, погодження проектів нормативних документів 

(КМУ) та зберігання електронних документів та їх підготовку до передачі в електронний 

архів. До переваг Системи можна віднести [5]:  

- веб-орієнтовану комп’ютерну систему. Робота з системою здійснюється за допомогою 

стандартного веб-браузера. Користувачі можуть працювати в системі в будь-який час і в 

будь-якому місці, для цього необхідний тільки комп’ютер, що підключений до мережі 

Інтернет;  

- єдине сховище документів. Після розміщення на файловому сервері документ 

доступний адресатам та не потребує переміщення між ними, що дає змогу всім 

користувачам, яким адресований документ, спільно працювати над ним; 

- інтеграція з СЕД за узгодженим форматом (протестовані СЕД: Мегаполіс v.2.57, 

«Megapolis. DocNet» v.1.17.1.18857, Аскод ІІ v 10.3.8.141, Аскод Корпоративний v 10.8.0.5, 

ДОК ПРОФ™ СТЕП 2.0, «Автоматизована система управління документами «ДОК ПРОФ 3, 

СЕД на базі Microsoft SharePoint, InterDoc v 4.2, «IT-Enterprise», Документаріум, «SX-

Government» v 3,  FossDoc Enterprize v 6.42). 

З лютого 2015 р. була запущена у роботу СЕД АПУ, яка розроблена у рамках 

формування Е-урядування України. СЕД АПУ – автоматизована система, яка забезпечує 

процес творення, контролю, управління доступом та поширенням документів організації 

представлених у електронному вигляді. Система представляє собою єдиний інформаційний 

простір для керування документацією організації та дозволяє реалізувати концепцію 

«безпаперового діловодства» [6].  

СЕД АПУ включає таки процеси електронного документообігу: вхідна кореспонденція, 

вихідна та внутрішня документація, допоміжні процеси, персональний кабінет та електронні 

петиції, звернення. До можливостей СЕД АПУ можна віднести [6]: 

- персональний кабінет документів – єдине місце документів, які відносяться до 

компетенції співробітника; 

- одночасна колективна робота над документом – контроль прав доступу до інформації, 

відповідно до компетенції співробітника та можливість паралельного редагування 

документів; 

- можливість оперативної зміни робочих процесів – Microsoft SharePoint дозволяє за 

вимогою оперативно вносити зміни в робочі процеси системи; 

- оперативне вирішення питань – режим спілкування у реальному часі між 

співробітниками; 

- швидкий процес узгодження – підписання керівниками документів та резолюцій, 

формування завдань виконавцям та автоматичний контроль за виконанням; 

- історія редагування документів – версійність документу, автозбереження документу 

дозволяє відслідкувати історію його редагування та інформацію про авторів, які вносили 

зміни в документ; 

- єдиний шаблон документів – уніфікація робочих документів та підтримка робочих 

матеріалів; 

- аналітичні звіти –  візуалізація оцінки ефективності організації, відділу, співробітника 

(побудова різних діаграм); 

- електронний цифровий підпис (ЕЦП) – візування за допомогою ЕЦП дозволяє 

прискорити процес підписання; 

- швидкий пошук документів в єдиному архіві – повнотекстовий та атрибутивний 

пошук ЕД зменшує витрати часу у порівнянні з пошуком по папках; 

- відповідність вимогам українського законодавства – програмні продукти, що 

застосовуються в якості платформи для рішення, мають позитивний висновок державної 

експертизи. Процеси документообігу відповідають нормам чинного законодавства; 
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- безпека – контроль за рахунок розмежування прав доступу та журнали роботи 

системи дозволяють проводити розслідування; 

- веб-версія системи – можливість працювати з різних гаджетів, що пришвидшує 

процес опрацювання документу та його підписання; 

- прозорість процесів – можливість відстежити шлях проходження документів з 

урахуванням часу на кожному із етапів. 

Пакет документів в Системі називається Доксет, який є головним елементом, що 

містить реквізити службового документа, файли, резолюцію, маршрут опрацювання, 

візування, історію опрацювання та ін. Доксети залежно від завдання проходять робочі цикли: 

«Підписання резолюції на вхідний документ», «Опрацювання службової кореспонденції», 

«Візування з ЕЦП», «Додаткове узгодження документа», «Підписання і реєстрація вихідної 

документації». 

Процедура інтегрування даних з різних СЕД можлива за рахунок співпраці з групою 

компаній (Techexpert, GSI, Державний науково-технічний центр з ядерної та радіаційної 

безпеки, SMART business, Elegance, AM Integrator Group, IT Integrator,Conterra), які 

виконували тестове завдання по СЄД АПУ, у своїх налаштуваннях система вже має 

можливість пошуку документів у системі АСКОД.   

Отже, метою СЕД є не лише підвищення ефективності роботи органів державної влади 

і місцевого самоврядування за рахунок процесів автоматизації діловодства, а й сприяння 

переходу органів влади на новий рівень взаємовідносин з населенням, за якого ставлення до 

громадянина як до клієнта дозволить гарантувати належну якість надання державних послуг. 
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Позитивний імідж в сучасному світі це важлива складова не лише  кожної держави, а й 

будь-якої організації. Це стосується не лише органів державного управління, а держави в 

цілому. Армія виступає не тільки суто військовим, але й політичним інститутом суспільства, 
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важливим інструментом політики держави, гарантом безпеки, цілісності й стабільності 

політичної системи та суспільства в цілому. Відповідно, дослідження політичного іміджу 

держави та її збройних сил набувають особливої актуальності. На сучасний стан імідж 

збройних сил України впливають різні чинники: негативний імідж державної влади, 

застаріла техніка, недофінансування військових потреб держави, низьку заробітну плату, 

низький рівень патріотичного виховання. Ці чинники не  лише підривають імідж армії, але 

негативно впливають на обороноздатність держави.  

Значення ефективного іміджу армії для держави ж полягає в тому, що він: впливає на 

стан воєнної, внутрішньополітичної, духовної, гуманітарної безпеки держави; відіграє 

важливу роль у створенні якісної контрактної армії; оптимізує взаємовідносини між 

збройними силами та цивільним населенням; впливає на масову свідомість, формуючи 

позитивну думку про армію та забезпечуючи її підтримку широкими верствами населення; 

коригує настрої суспільства, зокрема почуття захищеності та стабільності; впливає на 

створення зовнішньополітичного іміджу держави. 

Ефективне проведення воєнно-іміджової політики держави сприятиме формуванню 

стійкого позитивного іміджу Збройних Сил України, що забезпечить більш ефективне 

вирішення поставлених перед ЗСУ завдань та функціонування оборонної сфери держави в 

цілому.  

На мою думку, такими завданнями для створення позитивного іміджу мають бути: 

створення ефективної системи інформаційно-комунікативного, пропагандистського, 

агітаційного та патріотичного впливу, який би забезпечував оптимальні умови для 

формування в суспільстві поваги до військової служби та армії; укорінення в суспільній 

свідомості значимих військово-патріотичних цінностей, поглядів та переконань; створення 

та реалізація можливостей для воєнної соціалізації громадян, тобто активного включення їх у 

вирішення проблем підняття престижу військової служби, армії та флоту; формування умов 

для посилення позитивної направленості ЗМІ при висвітленні подій та явищ армійського 

життя; активна протидія антиармійським явищам, негативним інформаційно-психологічним 

чинникам та фальсифікаціям армійської дійсності. 

Втіленням стратегії формування позитивного іміджу збройних сил держави має стати 

відповідна політика органів державної влади – воєнно-іміджева, практичними напрямками 

реалізації якої вбачаються: військово-інформаційна політика, складовою якої є 

інформаційно-пропагандистське забезпечення ЗСУ; зв’язки з громадськістю (PR-комунікації 

ЗСУ), рекламна діяльність збройних сил, військово-патріотичне виховання. 

Основними кроками на шляху розвитку військово-інформаційної політики можуть 

бути: створення механізмів, які забезпечують відкритість всієї Воєнної організації держави; 

формування потужної мережі суспільних та державних засобів масової інформації із 

патріотичною та армійською спрямованістю, в тому числі їх філіалів в крупних ЗМІ; 

прийняття концепції (програми) розвитку інформаційної сфери суспільства, держави, 

збройних сил; здійснення постійного моніторингу військово-інформаційної сфери; перехід 

від позиції очікування в питанні інформаційної діяльності ЗСУ до активних наступальних 

дій, узгоджених з військово-політичним керівництвом держави; підготовка відповідних 

фахівців, головним завданням яких має бути створення якісного інформаційного продукту. 

При цьому варто враховувати, що належне інформаційно-пропагандистське забезпечення 

особового складу сприяє формуванню корпоративного (внутрішнього) іміджу військової 

структури. 

Реклама для збройних сил є однією із технологій здійснення інформаційної та воєнно-

технічної політики держави, ефективним інструментом соціально-психологічного впливу на 

відповідні цільові аудиторії і населення в цілому. Рекламна діяльність Збройних Сил 

спрямовується на: інформування суспільства про завдання та практичну діяльність 

Міністерства оборони України, Генерального штабу, військових з’єднань та частин; 

зміцнення авторитету та поліпшення позитивного іміджу ЗСУ в суспільстві. 
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Формування позитивного образу Збройних Сил України PR-засобами реалізується за 

допомогою інформаційних приводів, таких як: служба в лавах ЗСУ як можливість для 

самореалізації молоді; престижність служби в ЗСУ; високий рівень соціального захисту 

військовослужбовців та конкурентоспроможна заробітна плата; компетентність та 

професіоналізм військовослужбовців; підтримка молоді, особливо допризовного віку; 

прийняття на озброєння сучасних зразків зброї та техніки; участь в багатонаціональних 

навчаннях та миротворчих операціях; попередження негативних виступів та інформації, яка 

містить наклепи на адресу ЗСУ; кадровий пошук; міжнародне співробітництво та інші 

оригінальні й нестандартні PR-заходи з питань взаємодії з громадськістю та ЗМІ. Концепція 

формування позитивного іміджу ЗСУ є основою для розробки поточних та перспективних 

планів реалізації заходів воєнно-іміджевої політики в межах виділених асигнувань і ресурсів, 

що визначають на встановлений період комплекс заходів, засобів, форм і методів, 

спрямованих на підвищення авторитету українського війська та формування позитивного 

образу Збройних Сил. 

Отже, ефективно функціонуюча система формування позитивного іміджу збройних сил 

сприяє налагодженню гармонійних військово-цивільних відносин, відіграє важливу роль у 

процесі реформування вітчизняної армії. Воєнно-іміджева політика сприяє підвищенню 

престижу військової служби та захисту національних інтересів у сфері воєнної безпеки 

держави. Це довели розвинені країни світу. Так має статися і в Україні. 
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Будь-яка влада, обрана за прямими та незалежними процедурами волевиявлення, 

намагається довести свою необхідність, кращість та апріорність існування за допомогою 

різноманітних процедур та технік сучасного інформаційного й технологічного прогресу. 

Країни вже сформованого демократичного розвитку, а також країни, що перебувають 

на етапі трансформації своїх політичних систем до більш ліберальних практик взаємодії 

влади і суспільства, в останні роки все частіше стикаються з частковою або повною кризою 

легітимності їх режимів. Сюди можна віднести в першу чергу США і Європу з масовими 

рухами протесту через зростання суспільної підтримки правих сил, країни Сходу та 

арабського світу з примарним поширенням революційних виступів та поваленням старих та 

довголітніх режимів диктаторів, а також держави  пострадянського розвитку, особливо 

Україну, які страждають від вкорінених у бюрократичній машині невідповідностей між 

потребами громадян та бажаннями еліти. 

Всі ці проблеми пов’язані в основному з падінням рівня довіри пересічних громадян до 

основних соціально-політичних й фінансових інститутів влади та публічних персон, які їх 

очолюють. Недовіра – це глибинний каталізатор та суспільний показник, наявність якого 

провокує системну кризу або занепад, якщо вчасно не попередити його заглиблення до 

від’ємних позначок рівня підтримки серед більшості громадян. 

Особливо гостро питання використання інформаційного простору з метою підвищити 

рівень підтримки громадян до влади використовують й вітчизняні політики, й закордонні 

спецслужби. 

Наприклад, гібридна війна, яку проводить Російська Федерація по відношенню до 

України, на думку В. Горбуліна, має ключове завдання, а саме: операції немілітарного 

впливу, насамперед способом спеціальних інформаційних операцій та «активних заходів» (у 

тому числі економічний тиск, операції в кіберпросторі, маніпуляції інформаційним 

простором тощо) [1].  

Не будемо заперечувати, що інформаційний простір, де влада намагається здійснити 

свої завдання вищеописаного формату – захиститися від тиску країни-агресора й отримати 

політичний кредит довіри власних громадян, ‒ є швидше засобом маніпулювання 

суспільною думкою та формування певних образів прихильності до окремих суб’єктів 

політики або ключових та важливих для держави подій.  

Однак є системні внутрішні проблеми в Україні, які укорінилися у свідомості громадян 

та пов’язані з конкретними негативними образами політиків й органів влади, що майже не 

змінює багаторічний низький рейтинг довіри або недовіри суспільства [2]. До таких проблем 

варто віднести: нелюбові до успішніших (через олігархізацію та кумівство), засилля 

нечесних правил конкурентної боротьби (рейдерство, шахрайство, корупція), всевладдя 

через доступ до державного бюджету.  

Важливим аспектом є те, що стабільність сучасних демократій забезпечується довірою 

населення через основні ресурси легітимації влади – вибори, референдуми, плебісцити, дії на 

підтримку влади або вираження супротиву легальними засобами. Адже право виголосити 

своє незадоволення, а владі легально його ліквідувати або зменшити його тиск – теж ознака 

демократизації суспільства.  

Тобто, інформаційний простір можна розглядати як певний ресурс сучасної влади по 

формуванню певної підтримки зі сторони суспільства, однак він не є вичерпним. Політична 

еліта має дбати про зміни та відчуття благополуччя своїх громадян на рівні побутових 

потреб й усвідомлення того, що в країні працює правова система.  
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Політична довіра у легітимаційних процесах суспільного інформаційного розвитку 

може бути посилена практичними рекомендаціями системного характеру.  

1. Масове впровадження та застосування системи інформаційних комунікацій 

через Інтернет (форуми, блоги, онлайн-телебачення, онлайн-конференції тощо), що 

підвищить обізнаність суспільства, знизить можливості маніпуляцій інформацією, 

розширить альтернативність поглядів.  

2. Удосконалення (повне запровадження) електронного урядування, що дасть 

можливість скоротити бюрократичний апарат, бюджетні витрати, посилить контроль за 

діями влади, допоможе знизити, а в подальшому й викорінити, корупційні схеми.  

3. Сприяти розвитку соціально-політичних мереж об’єднання на рівні міст/сіл як 

ефективний механізм впливу окремого громадянина на прийняття і реалізацію політичних та 

управлінських рішень, лобіювання інтересів окремих груп тощо.  

4. Остаточно втілити ідею громадського телебачення. Сучасна спроба досить 

вдала, відповідає схемі «знизу-вгору». 

Отже, використання механізмів підвищення суспільного розвитку та прогресу через 

його інформаційну грамотність та обізнаність, дозволить сформувати прозорість та 

відкритість взаємодії між громадянами та владою в цілому. 
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Процес становлення інформаційного суспільства в нашій державі висуває сьогодні 

цілий ряд нових системних викликів щодо рівня технологічного (в тому числі й 

програмного) забезпечення системи управління як державними установами, так і 

підприємствами різної форми власності. Значна частина «вузьких місць» в системі 

управління якраз локалізується в сегменті збільшення інформаційних потоків і, відповідно, 

необхідності ефективної роботи з ними. Разом з цим варто звернути увагу і на таку 

актуальну проблему як значне розширення спектру необхідних споживачу інформаційних 

послуг, які відповідають зростаючим інформаційним потребам як населення, так і економіки. 

Об’єктивною відповіддю тут стає розробка і впровадження якісно нових інформаційних 

продуктів. Чільне місце серед цих продуктів займають системи електронного 

документообігу (СЕД).  

Компанія “ІнфоПлюс” сьогодні є серед лідерів вітчизняного ринку з розробки та 

впровадження систем електронного документообігу, що підтверджується клієнтами, 

партнерами та незалежними експертами. Вже протягом двадцяти п’яти років за допомогою 

АСКОД™ компанія “ІнфоПлюс” автоматизує ділові процеси і підвищує ефективність 

повсякденної діяльності своїх клієнтів, серед яких присутні як державні установи, так і 

підприємства різного масштабу, галузевого профілю та різної форми власності. Серед 

багатьох проектів, запроваджених із застосуванням СЕД “АСКОД™” можна виділити 

https://gazeta.dt.ua/internal/gibridna-viyna-vse-tilki-pochinayetsya-_.html
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найбільш масштабні за обсягом і складністю впровадження: Автоматизована система 

документообігу Адміністрації Президента України; Автоматизована система документообігу 

Національного банку України; Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста 

Києва (Київська міська державна адміністрація, Київська міська рада, районні у місті Києві 

державні адміністрації, головні управління і департаменти, комунальні підприємства); 

Автоматизована система документообігу державної служби України з надзвичайних 

ситуацій; Автоматизована система документообігу Міністерства промислової політики 

України; Автоматизована система документообігу Фонду гарантування вкладів фізичних 

осіб; Автоматизована система документообігу АТ “Райффайзен Банк Аваль”, ПАТ 

“ПроФінБанк”, ПАТ “Банк Кіпру”. 

Компанія “ІнфоПлюс” виступає як розробник комплексних рішень на базі СЕД 

АСКОД™, що передбачає поставку програмного і апаратного забезпечення, надання 

консалтингових послуг у сфері інформаційних технологій, системну інтеграцію програмних і 

апаратних компонентів в рамках програмно-технічних комплексів. 

АСКОД™ Корпоративний – перший із основних продуктів сімейства АСКОД, який 

забезпечує класичний тип доступу до функціоналу АСКОД-платформи (Desktop-клієнт). 

Робочі місця з встановленою підсистемою АСКОД™ Корпоративний працюють в локальній 

(LAN) та корпоративній (Intranet) мережі, охоплюючи як діловодний, так і управлінський 

контур організаційної структури установи/підприємства, втілюючи при цьому специфіку 

Desktop-орієнтованих застосувань і надаючи користувачам відповідні переваги (швидкодія, 

підвищена стійкість, надійність і захищеність, відсутність дефіциту системних ресурсів і 

обмежень при роботі з периферійними пристроями, тощо) [2]. 

Будучи базовим застосуванням у складі платформи, АСКОД™ Корпоративний реалізує 

функції системи електронного документообігу та функції системи електронного 

документування (зокрема електронне діловодство), забезпечуючи при цьому створення 

єдиного інформаційно-комунікаційного простору і загального структурованого сховища 

документів. 

В рамках системи документування, АСКОД™ Корпоративний автоматизує ділові 

процеси організації і відповідну ділову логіку щодо створення та обліку проектів документів, 

реєстрації та опрацювання вхідної, вихідної і внутрішньої службової кореспонденції, 

організаційно-розпорядчих документів і нормативно-правових актів, звернень громадян, 

запитів на інформацію, заявок, договорів та інших комерційних документів, прийняття 

рішень і формування резолюцій, доручень, завдань, використання запитів на 

узгодження/візування, забезпечуючи при цьому контроль виконавчої дисципліни, 

скорочення термінів проходження документів та покращення ефективності роботи 

персоналу. АСКОД™ надає також можливість групі фахівців спільно розробляти проекти 

документів, автоматизуючи всі стадії колективної роботи. 

В рамках системи Документообігу, АСКОД™ Корпоративний автоматизує процеси 

обміну та маршрутизації проходження документів, формуючи при цьому 

гнучке/масштабоване комунікаційне середовище і дозволяючи швидко і прозоро 

організувати електронний документообіг будь-якої установи/підприємства як в умовах 

зосередженої, так і територіально-розподіленої оргструктури. 

Функціональне ядро системи “АСКОД™” містить бізнес-логіку, що властива 

широкому спектру предметних областей і відображує специфіку та проблематику ділових 

процесів у таких галузях, як: 

• банківська сфера (документообіг в державних і комерційних банківських установах); 

• державні центральні, обласні, місцеві, районні органи законодавчої та виконавчої 

влади; 

• єдині дозвільні центри надання адміністративних послуг; 

• керування чергою відвідувачів в центрах надання адміністративних послуг; 

• міністерства і відомства; 

• промислові і комунальні підприємства. 
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Кожне галузеве рішення є окремим програмним продуктом і реалізоване як автономний 

набір функцій системи “АСКОД™”. 

Модулі підсистеми адміністрування АСКОД™ дозволяють гнучко налаштувати 

систему для кожного користувача, або групи користувачів, керувати обліковими записами 

користувачів, налаштовувати ролі та різноманітні дозволи користувачам, налаштовувати 

глибину моніторингу дій користувачів, формувати друкувальні форми реєстраційних та 

контрольних карток, виконувати сервісні операції з базою даних тощо. 

АСКОД™ надає великий обсяг можливостей щодо налаштування та доробки базового 

функціоналу СЕД відповідно до змін в предметній області та побажань користувачів, згідно з 

потребами розробки додаткових модулів для автоматизації необхідних процесів. За 

допомогою Конструктора користувач може самостійно створювати додаткові класифікатори 

і довідники, розробляти нові або редагувати існуючі форми реєстраційних карток, журналів 

інформаційних об’єктів та змінювати дизайн шаблонів друку. 

Таким чином, АСКОД™ Корпоративний забезпечує створення в установі або 

підприємстві єдиного інформаційного простору й загального структурованого 

корпоративного сховища документів, автоматизацію процесів опрацювання документів та 

контролю виконавчої дисципліни, скорочення термінів проходження документів та 

підвищення ефективності роботи персоналу. 

АСКОД WEB – другий із основних продуктів сімейства АСКОД, який за допомогою 

лінійки популярних Інтернет-браузерів (Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft IE/Edge, 

Opera, Safari) забезпечує сучасний тип доступу до функціоналу АСКОД-платформи (Web-

клієнт). Робочі місця з встановленою підсистемою АСКОД WEB працюють в локальній 

(LAN), корпоративній (Intranet) та глобальній (Internet) мережі, охоплюючи як діловодний, 

так і управлінський контур організаційної структури установи/підприємства, втілюючи при 

цьому специфіку Web-орієнтованих застосувань і надаючи користувачам відповідні переваги 

(простота розгортання і підтримки спільної роботи співробітників в умовах територіально-

розподіленої оргструктури, природна мультиплатформність, широка палітра образів 

графічного інтерфейсу користувача, тощо). Будучи за рівнем попиту флагманським 

продуктом платформи, АСКОД™WEB реалізує набір функцій, аналогічний функціоналу 

АСКОД™ Корпоративний [3]. 

АСКОД АРМ Керівника (АСКОД™ Мобільний) – третій із основних продуктів 

сімейства АСКОД, який за допомогою мобільних комп’ютерних пристроїв (планшетних ПК і 

смартфонів, що працюють під управлінням операційних систем Android, Windows, iOS) 

забезпечує спеціалізований тип доступу до функціоналу АСКОД-платформи (Mobile-клієнт). 

Робочі місця з встановленою підсистемою АСКОД™ Мобільний через бездротові типи 

з’єднань (Wi-Fi, 3G) працюють в локальній (LAN), корпоративній (Intranet) та глобальній 

(Internet) мережі, охоплюючи управлінський контур організаційної структури 

установи/підприємства, втілюючи при цьому специфіку Mobile-орієнтованих застосувань і 

надаючи користувачам відповідні переваги (компактність/портативність, бездротовий 

характер доступу). АСКОД™ Мобільний призначений для автоматизації управлінських 

функцій, що складають перелік службових обов’язків керівника [4]. АСКОД™ Мобільний 

надає віддалений доступ керівників до робочих матеріалів, дозволяє ефективно 

контролювати виконання доручень тощо.  

Для функціонування складних управлінських структур використовується комплекс 

продуктів сімейства АСКОД™. Так, наприклад, для функціонування інформаційно-

телекомунікаційної системи “Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста 

Києва” (ЄІПК) були задіяні АСКОД™ Корпоративний, АСКОД™ Мобільний та АСКОД™ 

WEB.  

Інший продукт сімейства АСКОД™ (“АСКОД Послуги”) орієнтований на підтримку 

концепції “Єдиного сервісного вікна”. Він автоматизує всі етапи процесу надання 

адміністративних та інших видів послуг: прийом документів від заявника, реєстрацію заяви 

на надання послуги, передачу заяви та вхідного пакету документів органу з надання послуг, 
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отримання дозвільних документів від органу надання послуг, попередження заявника про 

готовність дозвільних документів, видача заявнику дозвільних документів, формування 

відповідних описів/реєстрів, що супроводжують передачу-прийом документів на всіх етапах 

процесу надання послуг. При цьому, нанесений на опис штрих-код дозволяє заявнику 

контролювати стан виконання його заяви на надання послуги. АСКОД Послуги, як правило, 

встановлюється в спеціалізованих державних сервісних центрах (ЦНАП ) або у відповідних 

відомчих та галузевих підрозділах. В ході реалізації своїх функцій підсистема АСКОД 

Послуги використовує внутрішньо-системні зв’язки як з базовими продуктами АСКОД 

Корпоративний і АСКОД WEB (з ціллю застосування механізмів документоведення і 

документообігу), так і з підсистемою АСКОД Портал (для інтеграції з державними, 

відомчими та галузевими порталами надання послуг і організації Інтернет-доступу для 

віддаленої подачі документів, спостерігання ходу виконання і одержання результатів 

надання послуг). Також може здійснюватися взаємодія з підсистемою АСКОД Електронна 

черга (для оцінювання рівня обслуговування та якості надання послуг) [5].  

АСКОД Портал – продукт сімейства АСКОД, призначений для швидкої розробки таких 

Інтернет-ресурсів, як внутрішні та зовнішні, локальні та корпоративні веб-сайти і веб-

портали. При цьому, непрофільні фахівці Замовника на основі підсистеми “АСКОД Портал” 

можуть в короткий термін реалізувати наступні основні елементи сайту/порталу: структуру, 

функціонал, графічний інтерфейс, адміністративну частину. АСКОД Портал може 

працювати у зв’язці з системою електронного документообігу, що особливо зручно, коли 

сайт/портал розглядається не просто як форма реклами чи присутності в Інтернет-просторі, а 

як елемент електронного офісу [6]. 

Отже, на сьогоднішній день розвиток інформаційних технологій є джерелом постійної 

еволюції сфери інформаційного сервісу, що проявляється у розробці систем надання послуг 

за допомогою інформаційних ресурсів. Ринок вимагає надання  інформаційного сервісу в 

організаціях та підприємствах будь-якого рівня та власності. АСКОД Електронна черга 

покликаний задовольнити подібні потреби. АСКОД Електронна черга – продукт сімейства 

АСКОД, що дозволяє ефективно управляти потоками відвідувачів, оперативно оптимізувати, 

контролювати і аналізувати процес проходження черги, а також роботи персоналу. 

Інтегрується з підсистемами “АСКОД Адміністративні послуги”, “АСКОД Портал” та 

“Попередній запис” (остання реалізує механізм попереднього запису відвідувача до 

електронної черги через портал в режимі ON-Line) [7]. 

АСКОД Реєстр – ще один продукт сімейства АСКОД, призначений для ведення 

(створення, наповнення і підтримки) інформаційних ресурсів у вигляді реєстрових структур 

(лінійних та ієрархічних переліків), що реалізовані як база даних (БД) або таблиці БД і які 

дозволяють акумулювати, обліковувати, систематизувати, аналізувати та зберігати цифрові 

записи у різних форматах. На основі підсистеми АСКОД Реєстр можливо сформувати всілякі 

спискові масиви, різні за формою (реєстри, кадастри, регістри), типом і видом об’єктів та 

суб’єктів обліку (реєстри ліцензій, ліцензіатів і ліцензіарів, випусків цінних паперів і 

учасників фондового ринку; кадастри землекористувачів; регістри жителів для 

адміністративного обліку населення, тощо) [8]. 

АСКОД Засідання – продукт сімейства АСКОД, призначений для організації та 

проведення різних за формою та адміністративним рівнем колегіальних заходів (сесій і 

засідань рад, виконкомів, комісій, комітетів), з підтримкою ролевого розподілу користувачів 

на оператора, координатора та учасника колегіального заходу [9].  

Підсистеми АСКОД Засідання автоматизує наступні організаційні функції:  

 підготовка та узгодження порядку денного; 

 відкриття сесій і засідань; 

 управління процедурою реєстрації учасників колегіального заходу (депутатів); 

 управління процедурою голосування депутатів; 

 закриття сесій і засідань; 
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 оприлюднення і публікація інформаційних матеріалів сесій і засідань на 

різноманітних Інтернет-ресурсах. 

АСКОД Архів – базовий продукт сімейства АСКОД, що в рамках процесів 

документоведення і документообігу замикає цикл обробки інформаційних об’єктів і який 

призначений для автоматизації етапів оперативного та архівного зберігання документів, для 

розподілу видимості документів оперативного та архівного зберігання, а також для 

фізичного розділення таких документів в базі даних корпоративної інформаційної системи 

[10]. 

АСКОД Адміністрування – це також базовий продукт сімейства АСКОД, який надає 

адміністратору системи можливості щодо ведення облікових записів користувачів та їх 

рольових груп, налаштування зон видимості і прав доступу користувачів та їх груп до 

АСКОД-функціоналу, налаштування алгоритмів генерації реєстраційних номерів та інших 

правил базової та прикладної логіки, контроль доступу користувачів до функціоналу системи 

відповідно до налаштованих прав, протоколювання та аудиту дій користувачів, оповіщення 

користувачів про виникнення нештатних ситуацій в системі, блокування входу в систему на 

період планових та позапланових робіт з сервісного і ремонтного обслуговування [11]. 

Отже, сімейство продуктів “АСКОД” репрезентує різні сфери застосування 

інформаційних технологій в управлінні як державними установами, так і підприємствами 

різної форми власності. Інформаційні продукти компанії “ІнфоПлюс” можуть ефективно 

застосовуватися як нарізно, так і в комплексі, формуючи функціональні та ефективні 

системи. Сімейство продуктів “АСКОД” (а найперше СЕД АСКОД) вже впроваджено у 

значній кількості організацій та підприємств, а сумлінна праця колективу компанії 

“ІнфоПлюс” створює перспективи для просування власної продукції на ринку інформаційних 

продуктів.   
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Нині багато уваги громадськості приділяється питанню побудови інформаційного 

суспільства. Інформаційне суспільство характеризується тим, що в ньому головним 

продуктом виробництва є знання. Суттєвою відмінністю інформаційного суспільства від 

індустріального є переважання інформації у якості основного товару та продукту. Знання та 

інформаційні технології стають економічною цінністю. Вони формують окрему, цілком 

самодостатню нішу світового ринку. Проте вплив їх на суспільство і можливі ролі в 

економіці майбутнього інформаційного суспільства вивчені ще дуже слабко. Новими 

економічними векторами інформаційного суспільства можна вважати ті, які суцільно 

залежать від інформаційної сфери або є її похідними.  

В інформаційному суспільстві збільшуються, посилюються та ускладнюються 

інформаційні потреби населення, що викликає появу та бурхливий розвиток сегментів 

суспільного виробництва з задоволення цих потреб – інформаційного сервісу та виробництво 

комунікативних і обчислювальних пристроїв. За версією Forbes в 2015 р. трійку лідерів 

найприбутковіших компаній (котрі водночас мають найдорожчі бренди) посіли компанії, 

котрі орієнтовані на IT-сектор – Apple, Microsoft, Google. А до топ-10 увійшли також IBM, 

Samsung та Facebook. Станом на травень 2017 р. лише п’ять найбільших компаній, котрі 

виробляють інформаційні продукти, послуги та товари - Apple, Alphabet, Microsoft, Аmazon, 

Facebook мають майже 3 трлн. $ ринкової капіталізації з чистим прибутком у 46, 19, 17, 2 та 

10 млрд. $ відповідно [1]. Отже, можна казати про те, що інформаційні продукти становлять 

вагому долю світового ринку і спостерігається стала тенденція до їх розвитку.  

Використання електронних ресурсів для бізнес-аналітики та електронної комерції стає 

все більше популярним. Так, непоодинокими є приклади спекулятивних ігр на Форексі та 

інших електронних біржах, які теж мають певний вплив на світові фінансові процеси.  

Індустрія комп’ютерних ігор акумулює мільярди доларів в усьому світі. Так наведу 

лише декілька прикладів. Надзвичайно популярна у 2016 р. гра “Pokеmon Go” принесла 

компанії Nintendo 1 мрд. $ прибутку. Відразу ж після релізу гри у липні 2016 р. вартість 

акцій компанії збільшилася на 9,3%. А наступного дня ціна акцій зросла ще на 24,52% і 

досягла позначки $ 193. Це стало найбільшим приростом вартості акцій компанії упродовж 

одного дня з 1983 року. В результаті, ринкова вартість Nintendo збільшилася на $ 7,5 млрд. 

Лише у США кожного дня прибутки від ігрових транзакцій складали приблизно 1,5 млн. $. 

Польська компанія “CD Projekt Red” випустила у 2015 р. гру “Відьмак-3”, на виробництво 

якої витратила 67 млн. $., а отримала на 2017 р. чистого прибутку близько 200 млн. $. Мало 

яка сфера індустріального виробництва може похвалитися таким відсотком прибутковості.  

Завантаження ігрових додатків на мобільні девайси за минулі чотири роки різко зросло, 

згідно з останньою доповіддю аналітиків Juniper Research, які очікують 64,1 млрд. таких 

скачувань до 2017 року, що втричі перевищить результати 2012 року. Зазначається, що 

ключовими силами, які спровокують це зростання, є збільшення кількості безкоштовних 

релізів ігор (бізнес-модель freemium), а також поява все більш складних гаджетів і еволюція 

ринку смартфонів. Freemium як бізнес-модель для ігрових додатків зіграє найважливішу 

роль, як передбачається в доповіді. До 2017 року очікується, що тільки 7% ігор залишаться 

платними для скачування, тоді як витрати усередині додатків і реклама стануть основними 

шляхами, за допомогою яких будуть отримувати прибуток їхні творці [2]. Отже, індустрія 

ігор опосередковано впливає на отримання прибутку інформаційних мереж. В Інтернеті є 

безліч сайтів з новинами, блогами та форумами про ігри. Виникло явище, коли блогери 

отримують прибутки від так званих донаторів лише граючи в ігри і викладаючи гемплей у 

мережу.  Індустрія ігор викликала появу і такого явища як кіберспорт. Із зростанням 
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популярності кіберспорту почали збільшуватись не лише призовий фонд і спонсорська 

допомога, але й можливості працевлаштування. Як повідомляє геймерський ресурс E-Sports 

Earnings, у 2015 році чотири гравці заробили понад 1,73 мільйона доларів кожний, а багато 

інших мали прибуток понад 100 тисяч доларів. І хоча до популярності баскетболу чи 

футболу комп’ютерному спорту ще далеко, нью-йоркська компанія Superdata, яка відстежує 

розвиток сектору, повідомляє, що глобальний ринок електронних видів спорту до кінця 2018 

року зросте із 748 мільйонів до 1,9 мільярдів доларів [3]. Тобто, з’явилися соціальні групи, 

котрі отримують прибутки безпосередньо від ігор. Також ринок отримує фінансові вливання 

в рекламний бізнес задля реклами ігор. Деякі ігри створюються виключно під ігрові консолі, 

змушуючи фанатів купувати ігрові приставки, а, отже, стимулювати ринок високих 

технологій. Також виробники компакт дисків отримують прибутки від продажу дисків, на які 

записуються ігри.  

Окремим ринком інформаційних гаджетів є ринок пристроїв віртуальної реальності. За 

підсумками 2016 року світові обсяги поставок пристроїв віртуальної реальності перевищили 

2 млн. штук, повідомляє Hyser з посиланням на прогноз Canalys. Пристрої віртуальної 

реальності розроблюються багатьма фірмами, але ціна на них ще не досить демократична – 

від 800$ до 100$. Незважаючи на це експерти прогнозують, що ринок віртуальної реальності 

до 2020 року зросте в 20 разів. Тобто капіталізація лише цього сегменту ринку досягне до 

500 млн. $. Але для цих пристроїв буде розроблюватися нове програмне та ігрове 

забезпечення, що також підвищить прибутки відповідних секторів ІТ-індустрії. Найбільш 

популярними пристроями віртуальної реальності нині є HTC Vive, Oculus Rift, PlayStation 

VR. Проте психологи і соціологи ще не дійшли згоди щодо питання впливу ефекту 

занурення людей у віртуальну реальність на їх психіку та соціальні уподобання. 

Та все ж варто сказати, що саме гроші є кров’ю економіки. Поява та розповсюдження 

електронних кріптовалют стали характерною рисою сучасного фінансового світу. Наразі 

існують такі кріптовалюти як Bitcoin, Litecoin, Peercoin, Namecoin, QuarkCoin, Feathercoin, 

Protoshares, Worldcoin, Dash, Ethereum, Stellar, Dogecoin, Monero та інші. Найпопулярнішою 

криптовалютою є біткоїн. Однак цю кріптовалюту дещо потіснили інші. Так, за даними 

Bitcoinist, біткоїни становлять 70% ринку криптовалют, тоді як в 2013 році ця криптовалюта 

посідала 95%. На перший план у цьому році вийшли Dash, Ethereum і Monero. Інші 

криптовалюти також досить капіталомісткі. Так, QuarkCoin дозволили капіталізувати майже 

нульову систему до позначки в 50 млн. $. В Інтернеті дуже мало місць, де можна 

використовувати Worldcoin як платіжну систему, але капіталізація її все ж досить висока - $ 

20 млн. Загальна ж капіталізація криптовалют досягла $30 млрд., повідомляє видання Market 

Watch з посиланням на статистику сайту Coin Cap Market. За цим показником ринок 

криптовалют лише на 50% поступається найбільшій розважальній компанії Netflix і в два 

рази перевершує сервіс мікроблогів Twitter. 

До 2017 року криптовалюти практично позбулися маргінальності і отримали визнання з 

боку великих компаній і фінансових організацій. Чималу роль у цьому зіграло і поширення 

біткоїнів в Індії, яка наприкінці минулого року почала стрімкий перехід до цифрової 

економіки, і Венесуелі, де обвал болівара змусив жителів перейти на криптовалюту. В Японії 

біткоїни визнали офіційним платіжним засобом, а російська влада вирішила узаконити 

криптовалюту в 2018 році. У 2015 р. Комісія з торгівлі товарними ф’ючерсами США (CFTC) 

вперше визнали віртуальну валюту біткоїн біржовим товаром на рівні з нафтою чи 

пшеницею. Як знак стабільно зростаючої популярності біткоїна, Microsoft Excel, 

найпопулярніша програма електронних таблиць, забезпечить вбудовану підтримку біткоїна у 

рамках нової версії Office 365 [4]. Однак в Україні офіційні фінансові інститути дуже 

обережно ставляться до криптовалют. У 2017 р. Національний банк України висловив свою 

офіційну позицію щодо віртуальних валют в Україні. На формування його думки вплинули 

підвищений інтерес з боку учасників українського фінансового ринку та досвід світових 

фінансових установ, а саме – дослідження Європейського центрального банку про віртуальні 

цифрові валюти “Virtual currency schemes – a further analysis”. Згідно з документом, ЄЦБ не 
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висловлює однозначного рішення щодо використання віртуальних валют, і застерігає від їх 

використання у своїй фінансовій діяльності. [5]. У 2016 році вартість біткоїна подвоїлася, а з 

початку 2017 р. підвищилася ще на 30%. У березні один біткоїн вперше став коштувати 

дорожче унції золота. [6]. Якщо у серпні 2016 р. 1 біткоїн коштував 570 доларів США, то 8 

листопада 2016 р. (в день президентських виборів у США) 1 біткоїн коштував 730 доларів 

США, а вже в травні 2017 р. 1 біткоїн коштував 1800-2000 доларів США) [7].  

Bitcoin також Біткоїн – це електронна валюта, концепт якої був озвучений 2008 року 

Сатосі Накамото, і представлений ним 2009 року, базується на самоопублікованому 

документі Сатосі Накамото. Bitcoin не має централізованого управління та емітентів. 

Транзакції із цифровим підписом між двома вузлами передаються до всіх вузлів peer-to-peer 

мережі, а самі дані про переміщення коштів зберігаються у розподіленій базі даних. Для 

запобігання можливості трати чужих грошей або використання своїх коштів двічі 

використовуються криптографічні методи. Розвиток кріптовалют, на думку доктора 

Массачусетського технологічного інституту Нехі Нарули, змінить сенс грошей. 

“Криптовалюта – це перший крок в світ глобальних програмованих грошей. У світі 

програмованих грошей я можу заплатити будь-кому захищеним чином, без потреби давати 

або запитувати дозвіл… Ми досі перебуваємо серед двох типів грошей. У минулому ми мали 

справу тільки з готівкою, і гроші переміщалися зі швидкістю людей. У цифровому світі 

гроші можуть дійти далі і бути швидше, але тільки з дозволу контролюючих організацій. 

Гроші можуть переміщатися лише зі швидкістю роботи банків. Ми знаходимося на порозі 

ери нового типу грошей. Майбутнє грошей вирішено. Коли ми з’єднаємо програмне 

забезпечення і валюту, гроші стануть чимось більшим, ніж статичним показником вартості, і 

нам не потрібні будуть організації для забезпечення безпеки. У світі з програмним 

керуванням ми виведемо людей і організації з цього ланцюжка. Коли це станеться, ми 

відчуємо, що більше не причетні до транзакцій. Програма сама буде здійснювати перекази, 

гроші будуть захищені і прийдуть в цілісності. Криптовалюта - це перша сходинка цієї 

еволюції. Криптовалюта - електронні гроші, з приводу яких не потрібно питати дозволу в 

уряду або банку. Ми поки не живемо в такому світі, але ми все ближче. Зараз ми ніби 

знаходимося в світі, де тільки що побачили перший автомобіль. Перша криптовалюта 

подібна першому автомобілю - важко і тяжко розібратися, складно використовувати. 

Електронні гроші - це як кінь і карета, працюють досить добре, вся економіка світу на них 

побудована. Якби ви стали першим в своєму кварталі, хто купив автомобіль з двигуном 

внутрішнього згоряння, то ваші сусіди вирішили б, що ви зійшли з розуму: “Навіщо тобі 

потрібна ця велика, незграбна машина, яка постійно ламається, пашить вогнем і все одно їде 

повільніше коня?”. Ми всі знаємо, що сталося потім. Ми вступаємо в нову еру 

програмованих грошей. Це дуже заманливо, але і трохи тривожно…” [8].  

Ще один прояв інформаційного суспільства в економіці – це збільшення об’ємів 

електронних розрахунків та інтернет-торгівлі. Так, у 2016 р. лише загальний світовий обсяг 

продажів інтернет-магазинів досяг 2 трлн. $. При одночасній тенденції до розрахунків за 

товари і послуги електронними  картками у звичайних магазинах та комерційних закладах 

або взагалі з комунікаційних пристроїв як, наприклад, в мережі Amazon, це все більше 

прискорює прогнозовану Римським клубом майбутню відмову від готівкових розрахунків та 

створення єдиної системи контролю за електронними розрахунками, прообрази яких вже 

існують зараз. Тобто, прискорююється поява єдиної електронно-грошової системи 

планетарного маштабу.  

Таким чином, можна впевнено казати про те, що економічний базис інформаційного 

суспільства формується вже зараз і дуже швидкими темпами, наближаючи цікаві часи 

інформаційно-технологічного майбутнього.  
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“Комунікація” як інструмент управління 

 
                                                                                       Петькун С.М., к.філос.н., доцент 

завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій 

 
Сучасна економіка, суспільство не можуть існувати без розвиненої інформаційної 

інфраструктури та інформаційного бізнесу. У таких умовах важливу роль відіграють 

інформація та комунікація. 

Постає першочергове завдання розвитку та вдосконалення комунікацій у процесі 

управління. Таким чином потрібно розглянути “комунікації” як інструмент процесу 

управління, що впливає на внутрішнє та зовнішнє середовище підприємства. В ринкових 

умовах підприємства повинні звертати увагу не лише на економічний стан підприємства, але 

й на формування ефективної комунікативної стратегії обміну управлінською інформацією.  

Обмін інформацією входить до всіх видів управлінської діяльності, комунікацію 

називають процесом, який поєднує частини підприємства в одне ціле. Якщо ліквідувати 

комунікацію, то підприємство перестане бути керованим і його діяльність набуде 

хаотичного, некоординованого характеру.  

Соціологічні дослідження засвідчили, що 73% американських, 63% англійських і 80% 

японських керівників вважають, що недоліки комунікації є головною перепоною на шляху 

досягнення ефективності їх роботи. Ефективно працюючі керівники – це ті, які досягли 

успіхів у налагодженні комунікацій і самі є комунікативними. Комунікабельність 

(комунікативність) (англ., Communicability) – це здатність до комунікацій, встановлення 

контактів і зв’язків, досягнення взаєморозуміння.  
Розгляд теоретичних засад комунікаційного процесу насамперед потребує визначення 

сутності поняття “комунікація”. Трактувань терміна “комунікація” досить багато, і залежать 

вони від підходів, що використовуються авторами різних галузей: лінгвістичної – 

“Комунікація – процес і результат обміну інформацією” [1]; філософської – “Комунікація – 

http://ua.korrespondent.net/business/web/1553886-analitiki-rozpovili-pro-majbutne-rinku-kompyuternih-igor
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http://ua.newsbtc.com/microsoft-excel-2016-dobavyv-bitcoin-u-spysok-valiut/
http://ua.newsbtc.com/nbu-roziasnyv-svoiu-pozyciu-shchodo-virtualnyh-valiut/
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універсальна реальність соціального існування, вираження здатності суспільної людини до 

співіснування, яке є незаперечною умовою життя” [2];  психологічної – “Комунікація – це 

також вербальні та невербальні стосунки, обмін інформацією, поводження, порозуміння і 

його спроба, зв’язки, взаємозалежність тощо” [3]; соціальної – “Комунікація – це зумовлений 

ситуацією й соціально-психологічними особливостями комунікаторів процес встановлення і 

підтримання контактів між членами певної соціальної групи чи суспільства загалом на основі 

духовного, професійного або іншого єднання учасників комунікації” [4]; економічної – 

“Комунікація – засіб співробітництва, взаємодії, забезпечення досягнення цілей працівників, 

організації та суспільства через те, що сучасний бізнес становить складне виробництво, 

колективний характер праці, використання значних ресурсів” [5]; маркетингової – 

“Комунікація – це комплекс заходів, спрямований на встановлення двостороннього зв’язку 

між підприємствами споживчої кооперації та іншими суб’єктами ринку за допомогою 

відповідних інструментів, для посилення ефективності та впливової діяльності на ринку” [6]. 

Про важливість і необхідність ефективного функціонування комунікацій в організації 

свідчить ряд положень, а саме:  

1. Комунікація – основна умова існування і розвитку підприємства.  

2. Комунікація здійснює взаємодію із зовнішнім середовищем, визначаючи рівень і 

якість прийняття управлінських рішень.  

3. Комунікації характеризують стан внутрішнього середовища організації шляхом 

забезпечення функціонування і взаємодії людей, структури, цілей, технології та завдань 

організації.  

4. Комунікація створює неформальну структуру в процесі функціонування організації і 

сприяє зближенню з нею формальної структури [6]. 

Дж. Лафта виділив ряд моментів, на які повинні бути насамперед спрямовані 

комунікації в організації:  

1. Забезпечення ефективного обміну інформацією між об'єктами і суб'єктами 

управління, а також між організацією та її оточенням.  

2. Удосконалення міжособистісних відносин у процесі обміну інформацією.  

3. Створення інформаційних каналів для обміну інформацією між окремими 

співробітниками і групами та координація їх завдань і дій.  

4. Регулювання та раціоналізація інформаційних потоків [7]. 

Комунікації у менеджменті належать до сполучних процесів управління, оскільки 

пов’язують функції планування, організації, мотивації та контролю. Комунікаційний процес 

– це процес обміну інформацією між двома і декількома людьми (працівниками) з метою 

розв’язання певної проблеми. Розглядаючи обмін інформацією на підприємстві, часто мають 

на увазі людей, які спілкуються особисто або в групі на зборах, розмови по телефону або 

складання записок, звітів. І хоча на ці випадки припадає основна частина комунікацій на 

підприємстві, разом з тим не можна обмежуватись лише ними при аналізі досить складного 

комунікативного процесу. 

Комунікації є процесами зв’язку працівників, підрозділів, організацій і можуть 

виникати:  

1. В середині підприємства 

- від вищих рівнів управління до нижчих, або за нисхідною лінією; 

- від нижчих рівнів до вищих, або за висхідною лінією;  

- між різними підрозділами (відділами, цехами тощо); 

- між керівником і його робочою групою (апаратом); 

- через неформальні комунікації (розповсюдження чуток).  

Такі комунікації будемо називати внутрішніми. 

2. Між організацією і зовнішнім середовищем 

- з постачальниками; 

- зі споживачами; 

- з державними органами; 
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- з політичною системою. 

Такі комунікації називатимемо зовнішніми. Характер зовнішніх комунікацій на 

кожному підприємстві майже не змінюється, адже принципи їх побудови (адресати 

спілкування, засоби комунікацій) є однаковими для організацій як виробничої, так і 

невиробничої сфери: змінюються лише конкретні постачальники, споживачі, конкуренти, 

форми державної статистичної звітності і т. д. 

Для менеджера доступними є два типи комунікацій: формальні та неформальні. 

1. Формальні комунікації передбачені організаційною структурою. Вони поділяються 

на: вертикальні, горизонтальні та діагональні. 

До вертикальних комунікацій належать комунікації зверху вниз і знизу вгору. 

Комунікації зверху вниз вирішують п’ять основних завдань: 

1) ознайомлення працівників з цілями організації з метою усвідомлення ними 

важливості роботи, що виконується; 

2) викладення конкретних інструкцій щодо виконання робіт; 

3) забезпечення розуміння роботи та її зв’язку з іншими завданнями організації; 

4) надання інформації про процедури і методи виконання роботи; 

5) забезпечення підлеглих інформацією зворотного зв'язку про результати діяльності 

організації. 

Отже, комунікації зверху вниз допомагають пов’язувати різні рівні організації, 

координувати їх діяльність. Разом із тим для комунікацій зверху вниз характерна низка 

недоліків: 

- створення передумов для формування авторитарної системи; 

- значне завантаження підлеглих роботою; 

- постійні втрати інформації внаслідок викривлень, помилкової інтерпретації. 

Одним із методів подолання цих проблем є організація потоків інформації знизу вгору, 

тобто налагодження ефективного зворотного зв’язку. Цими каналами передається 

інформація від підлеглих до керівників, хоча не всі менеджери приділяють достатньо уваги 

організації такого типу інформаційних потоків. Результати спеціального дослідження 

ефективності комунікацій знизу вгору свідчать: керівники фірми отримують майже 10% 

інформації, надісланої працівниками. 

Враховуючи неможливість ефективного функціонування комунікаційної системи без 

належного управління нею, керівникам та менеджерам підприємства з метою формування 

якісних комунікаційних систем потрібно вдосконалювати механізм управління на засадах 

визначення цілей і формування управління системи комунікацій. Для удосконалення 

комунікації у процесі управління на підприємстві потрібно чітко визначати потребу в 

інформації кожного структурного підрозділу й кожного робочого місця, регулювати 

інформаційні потоки відповідно до вирішуваних завдань, повинна відбуватися взаємодія 

керівників і підлеглих; організація ефективної системи зворотного зв’язку; впровадження 

системи збирання пропозицій; інформаційні повідомлення адміністрації підприємства; 

використання сучасних інформаційних технологій. Керівники вищого рівня повинні 

постійно надавати управлінській діяльності більш організованого характеру: 

удосконалювати планування масових організаційних заходів, зборів, нарад, зустрічей з 

підлеглими, керівниками інших підприємств. 
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Рекламна діяльність як складова соціальних технологій в сучасному 

суспільстві 

Пугач Анастасія Вікторівна, к.філос.н., 

 фахівець з реклами в СК “Каштан” 

 

Кожне суспільство історично може характеризуватися специфічним набором та 

ієрархією цінностей, система яких виступає як соціальна регуляція. У ній зафіксовані ті 

критерії соціально визнаного (даним суспільством і соціальною групою), на основі яких 

розгортаються конкретніші і спеціалізовані системи нормативного контролю, відповідні 

суспільні інститути і самі цілеспрямовані дії людей – як індивідуальні, так і колективні. 

Засвоєння цих критеріїв на рівні структури особи, тобто інтерналізація цінностей, складає 

необхідну основу формування особи і підтримки нормативного порядку в суспільстві. 

Інтеграція, внутрішня суперечність і динамізм суспільних систем знаходять своє вираження 

в структурі відповідних їм ціннісних системах і способах їх дії на різних суспільних групах.  

В сучасному суспільстві споживання проблема пошуку чинників успішної соціалізації 

та ідентифікації набуває особливого значення. Орієнтація на певні стилі життя у процесі 

споживання, з одного боку, залежить від сформованих в певному соціальному оточенні 

споживчих смаків, а з іншого – активно конструюється інститутами медіа, реклами та моди. 

Відтак, споживання у такій інтерпретації значною мірою визначається як культурним 

капіталом індивіда, так і динамікою конструювання та продажу певних стилів життя. В 

цьому сенсі доцільно говорити про споживчу соціалізацію індивідів, Одним із засобів якої є 

рекламна діяльність, а результатом – вироблення певних смаків. Індивід, споживаючи на 

ринку товарів та послуг, по-перше, більш-менш точно передбачає реакцію оточуючих, і, по-

друге, свідомо прагне викликати у них певний тип реакції. У цьому сенсі споживання стає 

соціальною дією. Воно є системою комунікації та обміну, яка, за аналогією з мовою, є кодом 

знаків, які постійно надсилаються, отримуються і винаходяться знову. 

На думку З. Баумана, «символічне споживання в умовах постмодерну стає ключовою 

діяльністю в процесі конструювання ідентичності, оскільки традиційні джерела ідентичності, 

як, наприклад, походження сім’ї та класове становище, починають втрачати свою вагу, 

оскільки відбувається дестабілізація статусної ієрархії» [1, 36]. Відсутність певного 

життєвого проекту викликає потребу в точках орієнтації щодо самовідтворення себе. Цими 

точками орієнтації може стати мас-медіа, а ототожнення з ними досягається через 

споживання символічних знаків. 

Невід'ємною частиною масової комунікації є реклама. Сьогодні важко розмежувати, де 

закінчується реклама і починаються інші комунікативні практики. Комунікативне 

повідомлення, представлене в формі реклами, відповідає всім тим ознакам, що характерні 

для масової комунікації, яка відіграє домінуючу роль у трансляції життєвих цінностей. З 

одного боку, вона бере цінності із суспільства, а з другого – сама їх повертає, нав'язуючи в 

більш чи менш агресивній формі. Таким чином, реклама представляє галузь соціальної 

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=book.index&book=1
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практики, в якій інформація, що має неперсоналізований характер, розширює свій 

функціональний діапазон і дедалі більше проникає в сфери індивідуальних особистісних 

диспозицій. Реклама вже не тільки поширює інформацію про товар чи послугу, вона є 

важливим комунікативним інструментом культури, відображає цінності та смаки людей в 

межах певного соціокультурного простору. Реклама, створена з окремих фрагментів, 

відображає суть сучасної культури. 

Важливою соціокультурною тенденцією сучасності є символізація споживацької 

культури. Сучасна реклама активно демонструє те, що основні економічні процеси набули 

для людей нового сенсу. Такі поняття як праця, виробництво, споживання, вартість, гроші 

вже не виступають серйозною мотивацією, якщо вони не включені в ігрову культуру. 

Рекламна діяльність остаточно «затвердилась як комунікативна гра, і тільки в цьому сенсі 

вона цікава для споживачів» [2]. Сформувалось підґрунтя для суттєвої тенденції рекламної 

діяльності – «міфологізація маркетингових комунікацій» [2]. Взагалі вся система споживання 

виконує сакральну функцію і виховує в людини міфологічний досвід зумовлений ритуалом 

та звичаями. Сучасне розуміння «стилю життя» можна назвати міфологічною поведінкою 

індивіда, дотриманням правил та звичаїв певної групи. В умовах «інформаційного вибуху» 

орієнтація індивідів на реально існуючі групи витісняється орієнтацією на віртуальні, уявні 

спільноти, представлені в інформаційному просторі. Відповідно, поведінка сучасного 

індивіда регулюється вже не реальним тиском споживчих груп, а дискурсом, що міститься в 

інформаційному просторі. Таким чином, цей дискурс «стилю життя» стає для споживача 

тією формою сакральної пам’яті, яка постійно актуалізується та регулярно відтворюється 

рекламою так само часто, як міфи в стародавні часи. Міфологічні технології реклами 

розраховані на те, що індивід буде здійснювати свій вибір не на основі причинно-

наслідкових зв’язків або очікуваної ефективності, а звертаючись до джерел, які виконують 

функції «радників». 

В сучасному суспільстві ідеальним споживачем є той, хто вміє правильно розуміти та 

тлумачити економічний дискурс та повідомлення реклами. На думку, З. Баумана, «саме 

розуміння мови економіки та слідування правилам сучасного символічного обміну є 

запорукою безпеки, гарантією успішної самоідентифікації та самовираження».[1, 36] Завдяки 

рекламі процес споживання стає для самого індивіда простим і зрозумілим, адже він вступає 

в діалог зі світом речей. В подібному діалозі людина не відчуває себе самотньою та зайвою в 

сучасній світі. Таким чином, реклама спонукає людину на постійне, систематичне 

споживання, оскільки через знакове споживання здійснюється функція діалогу з відповідною 

групою та суспільством в цілому. Така комунікація будується за принципом безперервності 

та обов’язковості, адже одним з основних мотивів придбання нової речі або послуги 

виступає необхідність безперервної комунікації.  В результаті, людина споживає лише імідж, 

що не завжди співвідноситься з реальними характеристиками продукції. Тобто, в даному 

випадку реклама виступає способом просування товарів. Однак, перш ніж продати певний 

товар, потрібно сформувати у споживача чітку установку на цінність самого акту 

споживання. Саме тому формування нових ціннісних уявлень є обов’язковою умовою успіху. 

Тому можна погодитись з російською дослідницею А. Костіною, що «не заперечуючи 

рекламу як механізм просунення товарів, слід визнати її потужний потенціал як механізм 

розповсюдження та закріплення цінностей» [3, 146].  

Сучасна реклама підкреслює, що людина має право на власний вибір, і водночас, 

наполегливо підказує правильність даного вибору. Домінування споживацьких ідей на 

телебаченні приводить до перебудови ієрархії ціннісних пріоритетів, до трансформації 

уявлень людини про красу, духовність і моральність, які вже стали нормою. Реклама формує 

новий тип героїв сучасної культури – це молоді люди, забезпечені, освічені та візуально 

привабливі. Внутрішню логіку попередньої культури з її високою оцінкою стриманості та 

здатністю утримання від задоволення потреб змінює інша, де велика кількість потреб та 

свобода їх задоволення розглядається як необхідний атрибут сучасної людини. Тобто, 
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реклама пропагує ідею, що економічний фактор виступає сьогодні сутнісною основою 

культури.  

В силу жорсткої конкуренції між соціальними процесами за володіння такими 

обмеженими ресурсами, як суспільна увага і пропускна здатність засобів масової 

комунікації, сучасна реклама стає не тільки джерелом інформації, але й агентом 

конструювання та інтерпретації образу споживання як імперативу суспільства. Рекламна 

діяльність бере безпосередню участь у формуванні, репрезентації і сприйнятті цільовими 

аудиторіями уявлень про ціннісні орієнтації на «споживання як гідного життя». «Віртуальна 

реальність сучасної реклами – це не просто ідеальний простір, що базується на «нових 

міфах», які носять сакральний смисл, скільки сфера сучасної медіа культури, що поглинає 

людину полем демонстрації матеріальної компоненти гідного життя» [4, 16]. 

Отже активний, конструктивний характер споживання на рівні особистості починає 

опосередковуватись процесом соціального відтворення людиною себе. Індивід споживає 

певні товари як знаки, які дають змогу репрезентувати власну ідентичність у певних 

соціокультурних умовах (конструювання ідентичності за допомогою символів) і для 

задоволення соціальної потреби у самоствердженні. Реклама в умовах споживання також має 

символічну функцію, проте ця функція не пов’язана зі символічним відтворенням групового 

членства, а спрямована на самовідтворення окремим індивідом себе для себе, на окреслення 

власної унікальності. Тому рекламна діяльність все більше стає причинним компонентом 

конструювання ідентичності та основним джерелом інтерналізації соціальних цінностей. 
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У теорії журналістики поняття «стаття» традиційно тлумачать як текст, у якому 

описуються та пропонуються шляхи вирішення певної проблеми. Як аналітичний жанр 

стаття має свою аргументацію, містить узагальнення й висновки. Зміст статті може змусити 

людину переосмислити своє ставлення до якого-небудь об’єкта. У ній виражається авторська 

оцінка аналізованого матеріалу, наводяться чужі думки, цитати, приклади, які відповідним 

чином упливають на читача [2, 308]. 

Іміджева стаття – це жанр PR-тексту, що подає актуальну соціально важливу 

проблему, де факти, що лежать в основі матеріалу про фірму, організацію або особу (тобто 

постановка проблеми), а також погляд на це питання сприяють формуванню або збільшенню 

пабліцитного капіталу даного суб’єкта PR. Об’єкт аналізу – важлива для базового суб’єкта 

PR проблема, подія або особа (зокрема перша особа) [1, 16]. 

http://artpragmatica.ru/hse/?uid=737
http://uastudent.com/tag/pr-%d1%82%d0%b5%d0%ba%d1%81%d1%82/
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Іміджевий матеріал – це разовий захід паблік рилейшнз, мета якого встановити 

безпосередній контакт з аудиторією, від місцевої громади до міжнародної спільноти, 

«просунути» імідж (образ), товар, бренд (економічний або політичний) або ідею. Завдання 

такої акції – привернути увагу до особи, проблеми або ініціативи, обнародувати певний 

погляд, створити прогнозоване уявлення [2, 310]. 

У практиці PR іміджеві статті займають не останню позицію. Насамперед вони є 

складовою частиною політичної комунікації та суттєво впливають на громадську думку, яка 

формується під впливом мас-медіа. По суті, іміджеві статті – це політична реклама. Варто 

згадати лише про те, що однією з найголовніших особливостей останніх передвиборних 

кампаній в Україні була «масована атака» на виборців спеціалістами з питань зв’язків із 

громадськістю, іміджмейкерами та журналістами за допомогою друкованих матеріалів, 

спрямованих на формування у виборця певного (позитивного або негативного) образу. В 

українській пресі подібні матеріали дуже поширені. Але теоретична база їх створення ще 

недостатньо розроблена. 

Написання вдалої іміджевої статті стало предметом дослідження Л. Г. Анісімової, 

О. Д. Кривоносова, С. В. Пономарьова та ін. В українській науці, однак, бракує системних 

розвідок, присвячених розглядуваному питанню. 

Мета дослідження – проаналізувати особливості створення іміджевих статей, 

ураховуючи досвід вітчизняних та зарубіжних науковців-практиків. 

Іміджеві статті є видом текстів масової комунікації, оперують соціальною 

інформацією, в основу якої покладено факт. Проте його мета полягає не у формуванні 

громадської думки з того чи іншого питання або споживчого попиту, а у «створенні (а іноді 

й підтриманні) оптимального комунікаційного середовища базисного суб’єкта PR» [3, 67]. 

Характерними ознаками тексту іміджевої статті, за І. Слісаренком, є «доступність, 

конкретність, лаконізм, зручність сприйняття, естетичність, оперативність та правдивість. 

Найважливішою характеристикою такого тексту є його оптимізованість, тобто виключення 

таких характеристик, які могли б зашкодити пабліцитному капіталу об’єкта PR-

діяльності» [3, 34]. 

Іміджева стаття завжди містить приховану авторську оцінку – позицію базового 

суб’єкта PR. Текстова структура іміджевої статті: висування тези – побудова системи 

аргументації – висновки. Однак іміджеві статті за глибиною проблематики й, власне, аналізу, 

звичайно, поступаються традиційній журналістській статті. За структурою вони мають бути 

зрозумілими, чіткими, однозначними, складатися з простих речень; за інформаційною 

насиченістю запитання й відповіді – різноманітними. Наприклад, якщо героєм іміджевої 

статті є губернатор або голова районної адміністрації міста, варто його показати як 

господаря, людину «в курсі справи», посадовця, який переживає за долю своєї «громади». 

Важливо подати думку героя публікації з приводу його команди й таких загальнолюдських 

проблем, як економіка, безробіття, правове поле, здоров’я, культура, екологія і, звичайно, 

постійно акцентувати думку читача на методах їх подолання. Для повноти образності варто 

звернути увагу, щоб у статті були висвітлені не лише чиновницькі якості індивіда. Мета 

іміджевого матеріалу – показати цілісний образ людини, отже, не обминути питань про суто 

людські риси, мрії, плани, захоплення, дозвілля, родину. Будь-який посадовець, крім 

офіційного, публічного життя, має інше – особисте, родинне. Часто цей бік залишається 

невисвітленим, через що ресурс іміджевого матеріалу використовується не повністю. 

Іміджевим статтям комерційного РR теж притаманні майже всі вищезазначені 

характеристики з поправкою на специфіку. У статті треба розповісти про етапи становлення 

компанії, згадати про кадрову політику підприємства, процес виробництва, ділові та 

технологічні перспективи, контакти, акції, наголосити на перевагах фірми перед 

конкурентами, тобто зосередити увагу на ексклюзивних чинниках. Останні доречно виділяти 

в тексті окремими вставками, шрифтами, кеглями, рамками тощо.  

Важливу роль відіграє візуальний супровід матеріалу, тобто світлини. Навіть на 

портретних фото людина має усміхатися. Якщо йдеться про політика чи громадського діяча, 
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слід використовувати фотоматеріали із зустрічей, візитів, можливо, серед перших осіб 

держави тощо. У статті про бізнес-структури варто додавати фото «із життя підприємства». 

Журналіст має показати рух, розвиток, дію установи.  

Видання, на шпальтах якого буде розміщена іміджеві стаття, має бути популярним та 

заслужити добру репутацію в читачів.  

Оформлення іміджевої статті схоже на оформлення реклами: відсутність інформації 

про автора, можливий логотип і слоган базового суб’єкта PR, іміджеві світлини, тобто всі 

складові, що в сукупності дозволяють ідентифікувати базовий суб’єкт PR. З етичних 

міркувань розглядувані статті публікують на комерційних основах. 

Отже, іміджеві стаття – це великий за обсягом текст, що розрахований на вербальне 

сприймання інформації. Багатовимірність та різноплановість текстів іміджевих статей, 

зумовлена активним розвитком PR-комунікацій, вимагає від науковців-практиків 

ґрунтовного підходу до вивчення мовних засобів для написання ефективних текстів такого 

жанру. 
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Сутність та особливості документування діяльності навчального 

закладу 

 
Стежко Світлана Орестівна  

старший викладач кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій 

 

Будь-яка навчальна установа, незалежно віл форми власності самостійно вирішує 

проблему документного забезпечення управління, за рахунок удосконалення якої стає 

можливим підвищення рівня його ефективності, корпоративної культури взагалі. Для 

навчального закладу робота з документами - один із головних методів діяльності, оскільки 

завжди виникає необхідність фіксування того чи іншого результату діяльності, як колективу 

в цілому, так і кожного учня зокрема. 

Освіта - одна із найважливіших галузей держави, тому вона повинна діяти в суворій 

відповідності до нових законів. Для прискореної модернізації освіти як визначального 

чинника інноваційного розвитку суспільства Кабінетом Міністрів України була схвалена 

Концепція Державної програми розвитку освіти на 2006-2010 роки. Одним із її пунктів 

передбачається удосконалити і процес "розроблення нормативно-правових документів" ВІГІ 

[3, c. 16]. 

Управлінські документи за назвою, формою і складовою реквізитів повинні відповідати 

УСД, вимогам ДСДОУ, положенням (статутам) про організації, іншим нормативним 

документам, що містять правила документування. Відповідно до чинного законодавства і 

компетенції органи управління видають такі розпорядницькі документи: рішення, постанови, 

розпорядження, накази, вказівки, доручення, інструкції. 

Вірна організація документообігу сприяє оперативному проходженню документів в 

апараті управління, пропорційному завантаженню підрозділів та посадових осіб, що показує 

позитивний вплив на процес управління в цілому. Документообіг на підприємстві 

здійснюється у вигляді потоків документів, що циркулюють між пунктами обробки 
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(керівники установи та підрозділів, спеціалісти, службовці) та пунктами технічної обробки 

самих документів (експедиція, друкарське бюро та ін.). Вимоги до потоків документів: 1) рух 

документів повинен бути прямоточним, тобто виключати непрямі маршрути; 2) принцип 

однократного перебування документа в одному структурному підрозділі чи в одного 

виконувача. Різні операції по обробці документів слід виконувати паралельно, щоб 

скоротити час перебування у сфері діловодства та підвищити оперативність виконання. При 

проектуванні раціональних документопотоків на підприємстві складають схеми руху 

основних груп та видів документів. Це дозволяє встановити раціональні маршрути руху та 

етапи обробки документів, уніфікувати шляхи руху, порядок обробки різних їх категорій. 

Багатоманітність управлінської діяльності, єдність та взаємозв'язок, притаманні 

управлінню, форми й методи керівництва, а також види зворот-нього впливу об'єктів 

управління на функції суб'єктів – усе це неминуче відбивається у відповідних документах, з 

допомогою яких органи управління реалізують свої рішення. Управлінські документи мають 

такі особливості: 

 створюються і використовуються органами управління (суб'єктами та 

об'єктами) у відповідності до установленої компетенції і поставлених завдань; 

 служать засобом закріплення функцій органів управління; 

 містять, як правило, інформацію правового та довідкового характеру, що 

відображає природу виконавчої і розпорядчої діяльності певного органу управління; 

 процес їх створення, форма, зміст, параметри дії регулюються правовими 

нормами, що надає їм загальнозначущості та обов'язковості виконання. 

Документування управлінської діяльності охоплює всі процеси, що відносяться до 

запису (фіксації) на різних носіях та оформлення за встановленими правилами інформації, 

необхідної для здійснення управлінських дій. Документування здійснюється природною 

мовою (рукописні, машинописні документи, у тому числі телеграми, телефонограми), а 

також штучною з використанням нових носіїв (флеш-карти, дискети, диски та ін.). 

Склад управлінських документів визначається компетенцією і функціями організації, 

порядком вирішення питань, обсягом і характером взаємозв'язків з іншими організаціями і 

закріплюється в табелі документів. Єдність правил документування управлінських дій на 

всіх рівнях управління забезпечується застосуванням Державної системи документаційного 

забезпечення [4, c. 23]. 

Для спрощення документообігу в організації використовують стандартні й уніфіковані 

форми документів. 

Уніфікація документів полягає у встановленні однаковості складу і форм управлінських 

документів, що фіксують здійснення однотипних управлінських функцій. Стандартизація 

документів - це форма юридичного закріплення проведеної уніфікації і рівня її 

обов'язковості. Встановлено такі категорії стандартів: державні стандарти (ДСТ), галузеві 

стандарти (ГСТ). Уніфікація документів проводиться з метою скорочення кількості 

застосовуваних документів, типізації їх форм, підвищення якості, зниження трудомісткості їх 

опрацювання, досягненні інформаційної сумісності різних систем документації за 

однойменними і суміжними функціями управління, більш ефективного використання 

обчислювальної техніки [2, c. 28-29]. 

До основних етапів уніфікації і стандартизації в організації відносять: 

♦ встановлення переліку документів, які беруть участь у документообігу організації; 

♦ стандартизація формулярів і текстів документів; 

♦ трафаретизація формулярів документів. 

Під трафаретизацією розуміють спосіб уніфікації текстів документів, який полягає в 

тому, щоб вся інформація, характерна для групи документів, умовно поділялася на 

трафаретну, або постійну, і індивідуальну, або змінну. З цією метою створюються збірники 

трафаретних текстів, при цьому деякі з них мають по кілька стандартних варіантів. Аркуш з 

трафаретним текстом складається з двох частин: типової (трафаретної) частини і частини, що 

змінюється - вставки. 
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Ступінь трафаретизації може бути різний: весь документ, його частина, окремий абзац 

або речення. Типові тексти дають можливість заощадити до 50-75% часу виконавця при 

стовідсотковій гарантії, що жодне слово не буде пропущено в тексті. 

Трафаретні тексти вводяться в дію наказом керівника організації, їх розробка завжди 

повинна базуватися на державних стандартах. Трафаретизація сприяє підвищенню 

продуктивності праці і поліпшенню культури діловодства [1, c. 37-39]. 

Для складання документів повинен використовуватися папір форматів А4 (210 х 297 

мм) та А5 (146 х 210 мм). 

Складання документів на папері довільного формату не дозволяється. 

Зміст документів викладається стисло, грамотно, зрозуміло і об'єктивно, без повторів та 

вживання слів і зворотів, які не несуть смислового навантаження. Довільне скорочення 

найменувань установ і окремих слів не допускається. 
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До питання про культуру спілкування (Лексичний рівень) 

 
Топіха Віра Андріївна,   

доцент кафедри  документознавства та інформаційної діяльності,  

Державного університету телекомунікацій 

 
Безповмилкове, нормативне вживання слів у мовленні виявляє не тільки шану й любов 

людини до рідної мови, й свідчить про відповідальність її як учасника процесу спілкування. 

Адже правильне вживання слів сприяє швидкому й легшому порозумінню між мовцями, 

досягненню мети в спілкуванні. 

Такого уважного і поважного ставлення до себе слово заслуговує своєю важливістю в 

системі мовних одиниць. Слово - одна із знакових одиниць мови. Спілкування без цієї 

мовної одиниці абсолютно неможливе на будь-якому етапі розвитку мови і суспільства. Тому 

в слові як мовній одиниці відображені всі етапи розвитку суспільства. 

Правильність слова виявляється в багатьох аспектах й безпосередньо пов’язана з його 

ознаками. Виразно визначається правильність слова на таких рівнях:фонологічному, 

фонетичному, акцентологічному, морфологічному, лексичному. 

Лексичний рівень передбачає вживати лише такі слова, що відповідають мовній нормі; 

вживати їх за тим значенням, яке виникло у кожного з них у процесі розвитку мови, 

усталилось за певним словом, зафіксоване в тлумачних словниках. Одночасно лексичний 

рівень правильності мовлення передбачає доречне вживання всього багатства словникового 

складу української літературної мови, урізноманітнення мовлення, надання йому образності 

засобами, що властиві українській мові. 

Відомо, що, як знакова одиниця мови, слово виконує номінативну (від лат. nominatio - 

називання, найменування) функцією, яка полягає в тому,  що слово називає щось із 

навколишнього світу: предмети, явища, ознаки, властивості, кількості, дії, процеси тощо. 

Таке називання виникає на основі «встановлення відношень позначального і позначуваного 

між певною мовною одиницею і відповідним предметом (явищем, ознакою і т.ін.)» [1, 385 ].  

Номінатива функція слова пов’язана безпосередньо із лексичним значенням слова - 

реальним змістом слова, який «являє собою відображення або тільки вираження(в різних 
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типах слів) та фіксацію в свідомості позначуваного словом елементів дійсності і є 

закріпленим з формою слова (відповідним звуковим комплексом), у наслідок чого стає 

можливою його реалізація як явища мови,а не тільки свідомості» [1, 285]. У лексичному 

значенні відображаються найбільш суттєві із ознак, що властиві предметам, явищам 

навколишнього світу. Якраз завдяки цьому, і це важливо усвідомити, лексичне значення 

співвідносить слово не з кожним окремим предметом, явищем, що наявні в об'єктивній 

дійсності, а з поняттям - формою мислення, яка полягає у відображенні в свідомості людини 

найсуттєвіших ознак певного класу предметів, речей, явищ, якостей, властивостей, у 

відображенні копій, знімків тих предметів, явищ, ознак, які людина пізнає. У понятті 

предметів що пізнаються,їх ознаки відображаються глибше, ширше. 

З погляду функціювання слова в мові й мовленні засобом вираження його лексичного 

значення є звуковий склад. Нерозривний зв'язок між звучанням слова й позначуваним 

образом, поняттям, предметом є основою сприйняття мовцями слова саме з тим, а не з іншим 

значенням, що забезпечує функціювання слова в мові забезпечує життя слова. 

Лексичне значення - істотна його ознака. Але не всім вживаним у мові словам воно 

властиве. Залежно від того, чи має слово лексичне значення, чи не має, слова поділяються на 

повнозначні й неповнозначні. Зрозуміло, що лексичне значення властиве повнозначним 

словам, якраз такі слова й виконують номінативну функцію. Як правило, повнозначні слова в 

українській (й літературній в тому числі) мові багатозначні: кожне з них має кілька значень. 

Усі властиві слову значення відображені в тлумачних словниках. Саме ці значення 

відповідають мовній нормі, з цими значеннями слова функціонують у мові і мовленні. Кожен 

учасник процесу спілкування, дбаючи про правильність свого мовлення, прагнучи не 

затрачати зайвого часу й зайвих сил, розумових і фізичних, для досягнення порозуміння із 

співрозмовником, повинен час від часу, й особливо у випадках, коли не впевнений у  своїх 

знаннях, звертатись до такого словника. 

Та наші спостереження за мовленням учнів, студентів, інших учасників процесу 

спілкування, а також прослуховування радіо-й телепередач засвідчили, що в мовленні 

українців є чимало відхилень від нормативного використання словникового багатства нашої 

мови, невміння користуватись певними групами слів, що не тільки ускладнює спілкування, а 

часто створює зміст висловлювання. 

Отже вихід із усього висловленого один: поважати, любити рідну мову, 

удосконалювати знання її, бути відповідальними за кожен свій вислів, кожне сказане слово. І 

відчувати ніяковість, якщо помилився. 
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Суб’єкти авторизації в тексті ЗМК 
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доцент кафедри документознавства та інформаційної діяльності 

Державного університету телекомунікацій 

 

Інтенсифікація міжнародного обміну інформацією, зростання числа мовних контактів, 

переважно за посередництвом ЗМК, посилює необхідність вивчення функціювання модусних 

категорій. Універсальний характер авторизації як лінгвістичного явища, з одного боку, і 

детермінованість публіцистичного функційного стилю - з іншого, створюють передумови 

для зацікавлення особливостями вираження авторизації саме на матеріали текстів засобів 

масової комунікації (ЗМК). 
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Незважаючи на досить ґрунтовні дослідження мови ЗМК (А. М. Агафонова, 

С. В. Гричин, Н. В. Гуйванюк, Н. І. Клушина, Н. С. Сироватська, С. Т. Шабат-Савка, 

Т. В. Юрчишин та ін.) окремі питання щодо лінгвостилістичної специфіки публіцистичного 

тексту лишаються поза увагою дослідників. Серед них і питання вираження категорії 

авторизації в окремих, зокрема в публіцистичному, функційних стилях української мови. 

Актуальність дослідження визначена необхідністю подальшого пошуку 

диференційних рис публіцистичного стилю й розроблення проблеми його 

екстралінгвістичної зумовленості, а також недостатньою глибиною вивчення категорії 

авторизації в контексті загальнолінгвістичної проблеми суб’єктивності в мові. 

У запропонованому дослідженні увагу зосереджено на лексико-граматичному плані 

вираження авторизації, тобто на способах номінації авторизаторів (джерел інформації). 

Підґрунтям класифікації суб’єктів авторизації є семантичний принцип. У результаті аналізу 

було виокремлено кілька способів позначення джерел інформації, об’єднаних у відносно 

однорідні групи. 

До першої групи належать речення, що містять вказівку на джерело інформації з 

позначенням конкретних імен. Авторизатори в них виражені антропонімами: Порошенко 

зазначив,  що  чергові  парламентські  вибори мають відбутися у 2019 році (Українська 

правда. - 15.03.2017); Екс-прем’єр Арсеній Яценюк вважає, що вказівку про його заочний 

арешт Слідкому РФ і російським судам дав особисто президент Росії (Правда. - 29.03.2017); 

Євросоюз намагається втрутитися у результати виборів у Великій Британії, а деякі 

політики у Брюсселі роблять все для того, щоб переговори щодо Brexit провалилися. Про це 

прем’єр-міністр Великої Британії Тереза Мей заявила на брифінгу після зустрічі з 

королевою Єлизаветою ІІ (Європейська правда. - 04.05.2017). 

Наступну групу утворюють найменування людей за родом їхньої діяльності: Вчені 

довели, що на Землю надходять містичні радіосигнали з космосу. Науковцям вдалося 

довести, що швидкі радіоімпульси дійсно надходять на нашу планету з космосу (Еspreso.tv. - 
04.04.2017); Синоптики застерігають про пориви вітру найближчої доби (Дивись. - 24.-

4.2017); Медики закликають житомирян робити щеплення проти грипу, але вакцин ще 

нема. З початком холодів у поліклініках міста традиційно збільшується кількість пацієнтів. 

19 жовтня медики Житомира зазначають: за минулий тиждень зафіксували майже 1300 

випадків захворювань на ГРЗ, втім, про епідемію нині не йдеться (Житомир.Info. - 
19.10.2016). 

Окрему групу становлять номінації невизначених джерел інформації, тобто суб’єктів, 

позначених словами одні, деякі, інші, дехто і под.: Дехто вважає, що необхідно притягнути 

до відповідальності керівництво каналу «Інтер» за антиукраїнську діяльність на користь 

ворожої держава (Телеграф. - 09.08.2016); Деякі ЗМІ зазначають, що аварія сталася в день 

25-річчя канатної дороги Місхор – Ай-Петрі і стала першою подібною подією за всю 

історію її існування (Тиждень. - 17.08.2013); Думки щодо проведення Дня незалежності 

розділилися. Одні вважають, що він – недоречний, коли на сході країни війна. Інші впевнені, 

парад – чудовий привід висловити повагу нашим захисникам (Сьогодні. - 21.08.2016). 

До цієї ж групи можна зарахувати найменування узагальнених суб’єктів, які в силу 

певних обставин є стали носіями інформації: На думку експертів, опитаних авторитетним 

фондом «Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва», до парламенту можуть 

потрапити 7 партій (БукІнфо. - 22.10.2014); 51,1 % респондентів, опитаних Центром 

політичних і економічних досліджень Імені Олександра Разумкова, вважають українців і 

росіян братніми народами (Правда. - 16.12.2016). 

Четверта група містить суб’єкти авторизації, виражені формально, тобто безособовими 

конструкціями: Як зазначалося раніше, в Україні з робочим візитом 13-14 березня 

перебуватиме міністр закордонних і європейських справ Люксембургу Жан Ассельборн 

(Укрінфо. - 04.05.2017); З’ясувалося, що вся зовнішня політика Путіна – це суцільні понти 

(Город. - 16.04.2017); Після того, як в світі розповсюдилися чутки про можливе важке 

захворювання президента Росії Володимира Путіна, російське телебачення 
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продемонструвало в п’ятницю, 13 березня, ймовірно, актуальні кадри із зустрічі з головою 

Верховного суду Російської Федерації В'ячеславом Лебедєвим. За інформацією прес-служби 

Кремля, зустріч відбулася в підмосковній резиденції Путіна (Європа. - 13.03.12015). 

У результаті аналізу матеріалу виокремлено такі чотири групи:  

- авторизатори, позначені антропонімом; 

- авторизатори-найменування за родом діяльності, приналежністю до галузі науки; 

- невизначені й узагальнені автори затори; 

- формально виражені авторизатори. 

Спостереження над колом лексичних одиниць, що позначають суб’єкти в рамках 

авторизувальних структур, дають можливість постулювати зумовленість їхнього лексичного 

наповнення завданнями й умовами спілкування в галузі масової комунікації.  

У стилістичному аспекті позначення авторизації проблема суб’єкта виявляється 

пов’язаною з реалізацією трьох її основних структурних моделей: двоскладної дієслівно-

іменної, прийменниково-відмінкових форм і «знеособлених варіантів із синтаксично і 

стилістично значущим усуненням назви особи» [2, с. 98]. 

Таким чином, коло номінацій джерел інформації в засобах масової комунікації в 

рамках авторизаційних конструкцій детерміноване екстралінгвістичною базою 

публіцистичного стилю і є диференційною ознакою, що проявляється на лексичному рівні 

його організації 
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