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DEVELOPMENT OF THE LIBRARY STAFF:  

COOPERATION OF EDUCATIONAL INSTITUTIONS, FOUNDATIONS AND  

ORGANIZATIONS OF LIBRARY AND INFORMATION SYSTEM 

  

T.W. Novalska 

 N.A. Bachynska 

 

In the article the staff of public libraries according to the educational standard and length of 

service is analyzed. Also, the perspectives of cooperation of libraries, educational institutions of 

culture and Ukrainian Library Association for development of  the library staff are outlined. 
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МОДЕЛЬНІ ЗРАЗКИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНИХ АСПЕКТІВ
 СПІЛКУВАННЯ В БІБЛІОТЕЦІ

Н.Г. Грабар

У статті розкриваються сучасні комунікаційні умови здійснення спілкування. Розглядаються модельні 
зразки основних видів взаємодії в бібліотеці. Зазначаються особливості суб’єкт-суб’єктного бібліотечного 
спілкування. 

Ключові слова: бібліотека, види спілкування, модельні зразки, суб’єкт-суб’єктна взаємодія.

MODEL SAMPLES OF SUBJECT-SUBJECT ASPECTS
OF COMMUNICATION IN THE LIBRARY

N.G. Grabar

The article considers current communication condition of realization of communication. Model samples of major 
types of interaction in the library are considered. The particularities of the subject-subject communication in the library 
are underlined. 

Keywords: library, types of communications, the pilot models, subject-subject interaction.

Актуальність питання бібліотечного спіл-
кування останнім часом дедалі частіше викликають 
інтерес у бібліотечних теоретиків та практиків. У 
науковій літературі слово бібліотекар тлумачить-
ся як посередник між книгою і читачем, тому від-
ношення між суб’єктами взаємодії у бібліотеці 
становлять важливий напрям спостережень і вив-
чення. Природно, що взаємини між бібліотекарем 
та читачем задаються рівнем розвитку бібліотеки 
як осередку комунікації в суспільстві. Розвиток ко-
мунікації як виду соціальної взаємодії в її соціаль-
ному прояві викликає необхідність щоразу в нових 
умовах сприяти цільовій спадкоємності людського 
досвіду і знань [5]. Відтак, взаємодія бібліотекаря 
та користувача – складний комунікаційний про-
цес, предметом якого є документ або інформація у 
будь-якому вигляді, що пристосований до передачі. 
Бібліотекар повинен бути професіоналом не тільки 
у виявленні, задоволенні та розвитку потреб корис-
тувача, але й в організації спілкування в комуніка-
ційному просторі.

Спілкування в бібліотеці є предметом обго-
ворення в працях учених, передусім у теоретично-
методологічних аспектах: В. Бородіна, А. Гонча-

ров, Г. Гич, М. Дворкіна, В. Ільганаєва, І. Мейжис, 
С. Єзова, Т. Малихіна, Ю. Мелентьєва, Т. Но-
вальська, О. Покровський, М. Рубакін, О. Смо-
ліна, А. Чачко, Я. Хіміч та ін. Докладно суб’єкт-
суб’єктні взаємини аналізує В.А. Ільганаєва, [5]. 
А. Соколов – відносно системи бібліотечних со-
ціальних комунікацій. О. Смоліна одна із перших 
запропонувала розглядати бібліотечне спілку-
вання як «суб’єкт-суб’єктний» процес, де обидва 
учасники – бібліотекар і читач – пов’язані спіль-
ною справою (пошуком інформації) і знаходяться 
в рівних позиціях, що взагалі характерно для спіл-
кування як діяльності. Теоретично обґрунтовано 
та експериментально підтверджено необхідність 
застосування суб’єкт-суб’єктного варіанту взаємо-
дії у процесі бібліотечно-інформаційного обслуго-
вування в дослідженні О. Грозовської. Настанови 
бібліотекарів у подоланні психологічного бар’єра 
користувачів перед комп’ютерною технікою ви-
вчала Я. Хіміч. Дисертація Г. Гич присвячена про-
блемі впливу настанов бібліотекарів на формуван-
ня читацької аудиторії публічних бібліотек. Нами 
зазначена комунікаційна функція спілкування та її 
прояви у бібліотечному обслуговуванні [2].
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бібліотеки; незнання або неправильне розуміння 
своєї соціальної ролі та ролі партнера зі спілку-
вання; незнання правил спілкування («невміння 
спілкуватися»).

Отже, для бібліотекаря вміння спілкувати-
ся – професійна необхідність. Коли в процесі об-
слуговування виявляється, що спілкуватися не 
вміє користувач, то цей недолік можуть усунути 
кваліфіковані дії бібліотекаря, який уміє встанов-
лювати та зберігати «контакт», слухати, ставити 
питання, знімати емоційну напругу, використову-
вати інший «інструментарій» спілкування. Якщо 
ж спілкуватися не вміє бібліотекар, то бібліотечне 
обслуговування, яке можна розглядати як процес 
спілкування, стає не просто неефективним, а без-
змістовним, нераціональним, безглуздим [11]. 

По-п’яте – це стан етичної свідомості учас-
ників спілкування. Моральні вимоги є засадами 
комунікативної етики, яка регулює поведінку адмі-
ністрації та співробітників бібліотеки. Ці вимоги 
діють і в ставленні співробітників один до одного. 
Вони стосуються і практики співробітництва, діло-
вого партнерства між бібліотекарями та користува-
чами. Оскільки стиль поведінки й етика стосунків 
у бібліотеці є складовими її іміджу в суспільстві, 
вони мають знаходитися у сфері персональної від-
повідальності її директора. Особистий авторитет 
керівника як лідера дає моральне право на визна-
ння з боку його підлеглих як суб’єктів ділової ко-
мунікації тією мірою, наскільки воно ґрунтується 
на професійних, організаторських, особистісних, 
зокрема й комунікативних критеріях [6]. Бібліо-
текар, що дотримується правил етикету, формує в 
себе такі особистісні якості, як терпіння, стрима-
ність, тактовність тощо, що впливає на його про-
фесіоналізм, проявляється у всьому процесі біблі-
отечного спілкування. Етичні основи консолідації 
зусиль бібліотечних колективів і фахівців дослі-
джувала Ю. Петрухно. Комунікаційно-професійна 
взаємодія полягає у формуванні в колективі цілей, 
мотивів, бачення стратегічних змін, що обумовлю-
ють інноваційний розвиток бібліотек, установлю-
ється зв’язок міжособистісною взаємодією з ме-
тою, характером, засобами здійснення діяльності 
на різних ланках роботи в бібліотеці [9].  

Відтак, бібліотечне спілкування має багатоас-
пектну основу і включає вищезазначені умови, які 
можна моделювати. Зокрема, Ю. Мелентьєва [8] 
розглядає спілкування за трьома модифікаціями: 
між бібліотекарями; між бібліотекарем і читачами 
(користувачами); між самими читачами. Простіші 
моделі цих взаємин представлені на рис. 1 і рис. 2.

Професіональні здібності бібліотекаря достат-
ньо добре вивчені. Зокрема, можна назвати роботи 

[4; 6; 7; 9; 10]. Професійні комунікації розвивають-
ся досить активно. В основному це методичні та 
соціально-професійні об’єднання.

Рис. 1. Модель «Суб’єкт-суб’єкт» (С-С)

Як відомо, принцип «усе для читача» є осно-
вним для бібліотекаря. Для нього читач – це люди-
на з індивідуальними особливостями та запитами. 
Тому бібліотекар – високоосвічена людина, що во-
лодіє основами психології читачів, педагогічною 
майстерністю, орієнтується в розмаїтті видавничої 
продукції, вміє використовувати технічні засоби в 
роботі, пропагандист, організатор [7, 25]. 

Найбільш принциповою є друга модель. Чи-
тач і бібліотекар – це, насамперед, особистості, які 
в бібліотечній діяльності завжди є предметом об-
говорення. Тривалий час взаємодія бібліотекаря і 
читача розглядалася лише як «суб’єкт-об’єктна», де 
бібліотекарю відводилася функція суб’єкта, а читач 
був об’єктом впливу, тобто того, на що спрямована 
діяльність суб’єкта бібліотекаря. Однак, досліджен-
ня останніх років показали більш складну природу 
цих взаємин, коли читач виявляється об’єктом у 
процесі обслуговування в бібліотеці (рис. 2). 

Основною схемою відображення суб’єкт-
суб’єктних відносин є найпростіша схема (рис. 1). 

Рис. 2. Модель «Суб’єкт-об’єктне 
спілкування» (С-О)

Дійсно, з позиції бібліотекаря читач – це об’єкт, 
на який спрямована вся діяльність бібліотеки. Однак 
сам читач, зі свого боку, цілком може розглядатися 
як об’єкт бібліотекаря, на діяльність якого він, читач, 
впливає своїм запитом. У сучасних соціокомуніка-
ційних умовах організація процесів міжособистіс-
ного спілкування в бібліотеці набуває все більшого 
значення, адже спілкування об’єктивно сприяє ін-
теграції соціуму, формуванню «горизонтальних» 
зв’язків між людьми, необхідних для становлення 
вільного та відповідального громадянина.

Обслуговування в бібліотеці – це специфічна 
форма взаємодії, зумовлена читанням, пошуком 

Суб’єкт 
(бібліотекар…)

Суб’єкт 
(бібліотекар…)

Суб’єкт 
(бібліотекар)

Об’єкт 
(читач)
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Виникають додаткові лінії зв’язку між суб’єктами 
взаємодії, спілкування в бібліотеці, де інформа-
ція може бути представлена у вигляді традицій-
них або електронних документів, інформаційних 
повідомлень, зокрема бібліографічних списків, 
on-line, графіків, перелік е-адрес, збереження або 
трансляції відеозображень і т. ін. і корегуватися за 
допомогою зворотного зв’язку, зокрема on-line в 
умовах інформаційних систем.

Елемент «суб’єкт-бібліотекар» в умовах 
функціонування АБІС доповнюється елементом 
«суб’єкт-інформація-система», до якого за своїм 
бажанням може звертатися суб’єкт-читач, а також 
суб’єкт-інша бібліотека або інша установа. Вини-
кають додаткові лінії зв’язку між суб’єктами вза-
ємодії, спілкування в бібліотеці. Як бачимо, схема 
ускладнюється і не може охопити всі напрями і є 
прикладом гібридної багатомірної форми.

Взаємини читач-бібліотекар нині носять па-
ритетний (суб’єкт-суб’єктний) характер, що пот-
ребує більш високого професіоналізму від бібліо-
текаря. Дослідивши комунікації в бібліотеках, 
авторка роботи [10] виділила такі їхні властивості 
та види: формальну-неформальну, безпосередню-
опосередковану, функціонально-предметну, сис-
темно-фрагментарну, керовану-некеровану кому-
нікацію. 

Таким чином, суб’єкт-суб’єктні відносини 
включають комунікаційний процес і передбача-
ють кілька схем спілкування. Їхню характеристи-
ку подано нижче.

Бібліотекар-бібліотекар (спілкування без-
посереднє, опосередковане) набуває нових форм: 
блоги, чати, вебінари, професійна періодика тощо. 
Зазначимо, що взаємодія бібліотекарів має техно-
логічну та соціальну основу. На функціонально-
технологічній основі припускається насамперед 
використання електронних мережевих ресурсів, 
завдяки яким функціонують бібліотечні асоціації, 
консорціуми, корпорації. Книжкові ярмарки, фун-
даментальні книжкові виставки з видавництвами, 
свята книги виступають феноменом соціальної 
комунікації, де об’єктами є книги, а суб’єктами – 
професіонали, цінителі книги і читання. З прак-
тичної точки зору нині в бібліотеках необхідні-
шими стають соціально-комунікаційні функції 
бібліотечної діяльності. З подальшим розвитком 
бібліотеки у суспільстві бібліотечні кадри потре-
буватимуть інших додаткових знань, тому система 
ПК та безперервної освіти повинна бути гнучкою 
і трансформуватися разом із бібліотекою.

Читач-бібліотекар. Сучасна методика біблі-
отечної комунікації не повинна перетворюватися 
на механічне обслуговування. Навпаки, процес об-

слуговування здатний поступово перетворювати-
ся на партнерство. Взаємодія читача і бібліотекаря 
повинна здійснюватися в певній послідовності, 
відповідно до якої можна визначити три стрижне-
ві рівні дій читача: відвідування бібліотеки – чи-
тання літератури – переосмислення прочитаного. 
Якщо послідовно аналізувати ці етапи, можна виді-
лити три рівні дій бібліотекаря: заохочення читача 
до бібліотечного обслуговування – вплив на читан-
ня читача – виховання його. Під час таких взаємо-
дій очікування читача залежить від його уявлень 
про бібліотечну професію та її можливості, від об-
разу (Б), який створив для себе сам (Ч). Для одних 
(Б) – це людина, яка зберігає, охороняє книжки, об-
межуючи доступ до них певними правилами та ін-
струкціями. Для інших – ерудована особа, завдяки 
якій можна одержати інформацію, котра допоможе 
в пошуку, підкаже нові ідеї, дасть необхідні поради 
тощо. Треті – вважають бібліотекарів «невдахами», 
інтелігентними людьми, які не змогли себе реалізу-
вати й опинилися в бібліотеці. Четверті, навпаки, – 
заздрять можливості бути серед книг, «серед нової 
інформації та пам’яті століть» [11].

Користувач, клієнт-бібліотекар. Інформа-
ційні технології змінюють сам спосіб користування 
бібліотекою. Крім користувачів, що фізично зна-
ходяться у сфері обслуговування бібліотеки, у неї 
«входять» через локальні мережі або з допомогою 
Інтернету люди, яких бібліотекар не знає особисто, 
а лише виявляє їхні адресні дані на своїх серверах 
(опосередковане спілкування). Не можна сказати, 
що такий віртуальний користувач – зовсім нове для 
бібліотеки явище (згадаємо ЗА – заочний абоне-
мент, МБА). Сьогодні ми спостерігаємо тенденцію 
збільшення категорії віддалених від користувачів 
бібліотек, а, отже – розширення поля доступу до 
бібліотечної інформації [4]. Причому, комуніка-
тивні відносини складаються там, де бібліотекар 
сприймає читача тільки як носія запиту, а не як осо-
бистість, і де, як правило, немає безпосереднього 
контакту між бібліотекарем і читачем. Зв’язок кому-
нікаційної функції спілкування щодо задоволення 
потреб користувачів проявляється через позицію-
вання суб’єктів комунікації: бібліотекаря і користу-
вача, встановлення контакту між ними, підготовку 
прийняття рішень щодо подальших форм надання 
інформації шляхом визначення змісту інформації, 
строків її надання, форм, обсягу інформування у 
процесі бібліотечно-інформаційного сервісу. Опо-
середковане спілкування набирає популярності і 
стає більш перспективним у діяльності бібліотек.

Читач-читач (користувач-користувач). При 
такому розкладі має місце спілкування в мережі 
Інтернет. Це опосередковане спілкування зі своєю 
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БІБЛІОТЕЧНО-ІНФОРМАЦІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ КОРИСТУВАЧІВ 
З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ: СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Н.Е. Кунанець 

У статті розглянуто проблеми, які притаманні обслуговуванню користувачів з особливими потребами в 
бібліотеках України, подано концепцію системи інформаційно-бібліотечного обслуговування цієї категорії 
користувачів.

Ключові слова: бібліотека, бібліотечне обслуговування користувачів з особливими потребами, диференці-
йоване бібліотечне обслуговування.

LIBRARY AND IBFORMATION SERVICE OF USERS 
WITH DISABILITIES :  PRESENT STATE AND PERSPECTIVES

         
N.E. Kunanez

Problems are considered in the article, what inherent to maintenance of users with the special requirements in the 
libraries of Ukraine, conception of the system of informatively-library maintenance of this category of users is given.

Keywords: library, library maintenance of users with the special necessities, library service is differentiated.

Глобальна інформатизація суспільства, вход-
ження бібліотечної справи в індустрію інформації, 
комплексне впровадження у бібліотеках інфор-
маційних технологій, активізація використання 
новітніх комп’ютерно-алгоритмічних засобів 
сприяють підвищенню інформаційного потенці-
алу бібліотек як вагомих та значущих соціальних 
інститутів суспільства. У сучасних умовах усе 
більшої актуальності набуває розроблення нових 
інформаційних технологій, які сприяли б якісно-
му обслуговуванню в бібліотеках осіб з особли-
вими потребами. Від ефективності та швидкості 
їхнього впровадження, трансформаційних про-
цесів діяльності бібліотек залежить їхнє чільне 
місце та роль у майбутньому інформаційному 
суспільстві.

До аналізу проблеми зверталися російські 
бібліотекознавці. Наукова школа О. Шапошні-
кова створила певні передумови для успішного 
розвитку бібліотечного обслуговування корис-
тувачів з особливими потребами. Низка статей 
знайомить із практичним досвідом залучення ін-
валідів до бібліотек. Проте, напрацювання росій-
ських колег зорієнтовані переважно на інвалідів 
з вадами зору, та не враховують розвитку сучас-

них інформаційних технологій для цієї категорії 
користувачів. Серед українських науковців, які 
розробляють окремі складові цієї доволі склад-
ної проблеми, можна назвати праці А. Литвин, 
В. Пашкової та В. Ярощук. У єдиному дисерта-
ційному дослідженні  щодо теми «Бібліотечно-
інформаційне забезпечення користувачів з вада-
ми зору в Україні (ХХ ст.)» А.В. Литвин [5] та 
низці її статей аналізуються передумови форму-
вання мережі спеціальних бібліотек для сліпих у 
першій третині ХХ ст., її становлення у період з 
1934-1991 рр., розвиток її як системи у 90-і роки; 
досліджено, як історичні, соціокультурні, еконо-
мічні умови впливали на розвиток бібліотечно-
інформаційного забезпечення користувачів з ва-
дами зору, зазначаючи, що вони відіграли значну 
роль у розвитку бібліотечно-інформаційного об-
слуговування в Україні. При цьому, якщо першим 
дослідником проведено дисертаційне досліджен-
ня за тематикою обслуговування користувачів з 
вадами зору, то інші автори подають констатацію 
фактографічного матеріалу з приводу обслугову-
вання інвалідів за кордоном та окремі напрацю-
вання щодо відкриття читальних залів для інвалі-
дів в Україні.
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Основна парадигма такого типу бібліотечного 
обслуговування полягає в необхідності створення 
спеціального комунікаційного бібліотечного се-
редовища для обслуговування всіх категорій ко-
ристувачів, у т. ч. і з обмеженнями життєдіяльнос-
ті (з особливими потребами). У бібліотеці, в якій 
сформована система обслуговування користува-
чів, не зважаючи при цьому на ту чи іншу форму 
нозології, побудована на принципах соціальної 
активізації цієї категорії користувачів (інклюзії), 
надаються всі необхідні інформаційні та сервісні 
бібліотечні послуги, які враховують особливості 
інформаційно-бібліотечного забезпечення кон-
кретного споживача з урахуванням особливостей 
комунікаційних каналів сприймання інформації. 

Для формування сучасної системи бібліотеч-
ного обслуговування користувачів, яке базується 
на зазначених вище концептуальних засадах, необ-
хідна трансформація бібліотек і їхніх складових: 
фондів, кадрового складу, матеріально-технічної 
бази, форм роботи, фінансування та ін. 

Залучення цієї категорії користувачів до со-
ціокомунікаційних процесів (інклюзії) у сфері 
бібліотечного обслуговування передусім пови-
нна базуватися на забезпеченні користувачів з 
особливими потребами вільними, безбар’єрними 
та безперешкодними можливостями отримувати 
інформацію в будь-якій бібліотеці та в доступ-
них для сприйняття ними форматах, забезпеченні 
необхідної диференціації при формуванні бібліо-
течних фондів, спрямованої на подолання кому-
нікаційних бар’єрів, індивідуального підходу при 
обслуговуванні кожного користувача з особливи-
ми потребами, що базується на використанні но-
вітнього спеціального програмно-алгоритмічного 
забезпечення, комп’ютерно-технологічних засо-
бів. Спеціалізація та профілізація при цьому пови-
нні стосуватися лише проблемної орієнтованості 
(певного тематичного спрямування) бібліотечних 
фондів. Окрім того, за критерій спеціалізації біб-
ліотеки може обиратися видовий склад наявних у 
ньому видань.

Важливим аспектом дослідження є аналіз і 
виявлення особливостей при формуванні спеці-
альних інформаційних технологій, що зменшують 
або загалом знімають комунікаційні бар’єри при 
інформаційному забезпеченні осіб з особливими 
потребами. У «Конвенції про права інвалідів», 
ухваленій ООН 2006 р. і ратифікованій в Україні 
Законом № 1767-VI( 1767-17) від 16.12.2009, по-
дано таке визначення: термін комунікація включає 
використання мов, текстів, азбуки Брайля, так-

тильного спілкування, великого шрифту, доступ-
них мультимедійних засобів, а також друкарських 
матеріалів, аудіозасобів, дикторів, підсилюваль-
них і альтернативних методів і засобів, способів і 
форматів спілкування, допоміжних інформаційно-
комунікаційних технологій. Досягнення ефектив-
ного рівня комунікації можливе за умови застосу-
вання спеціальних інформаційних технологій.

У дослідженні вивчено особливості форму-
вання спеціальних, так званих допоміжних, інфор-
маційних технологій, що усувають бар’єри при 
комунікуванні в процесах інформаційного забезпе-
чення осіб з особливими потребами. Вважаємо, що 
спеціальні інформаційні технології для осіб з осо-
бливими потребами – це поєднання специфічних 
процедур, які реалізують функції відбору, реєстра-
ції, накопичення, зберігання, опрацювання та пере-
давання інформації з використанням комп’ютерно-
технологічних засобів і базуються на спеціалізо-
ваному технічному, програмному, методичному й 
організаційному забезпеченні, що сприяє перетво-
ренню традиційних інформаційних ресурсів на ін-
формаційні продукти, адаптовані для використання 
особами з різними формами нозологій.

Практика бібліотечного обслуговування глу-
хих користувачів засвідчує необхідність звернен-
ня уваги на питання вдосконалення бібліотечно-
бібліографічного обслуговування цієї категорії 
користувачів. Бібліотеки ж, які залишилися фак-
тично єдиним соціальним інститутом у сфері 
культури, що надають свої послуги безкоштовно, 
між тим покликані оперативно задовольняти по-
пит суспільства в інформації, всіляко сприяти 
гармонійному розвитку особистості, освіті й са-
моосвіті, професійному самовдосконаленню най-
ширших верств населення. Проте, в Україні на 
бібліотечний аспект соціалізації інвалідів зі слуху 
ніколи не звертали достатньої уваги. Публікації з 
цього питання, навіть у бібліотечній фаховій пре-
сі, практично відсутні, так само як і методики об-
слуговування користувачів з особливими потреба-
ми в масових бібліотеках.

Пропонуємо розглянути комплексну систе-
му інформаційно-бібліотечного обслуговування, 
призначену для інформаційного забезпечення 
користувачів з особливими потребами на основі 
комп’ютерно-інформаційної підтримки виконання 
персоналом усіх технологічних процесів з частко-
вим переведенням ресурсу в електронну форму.

Необхідною умовою успішного функціонуван-
ня системи є формування складових, які б забезпе-
чували її ефективність. Серед основних базових еле-
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– програмно-апаратні засоби для відтворен-
ня інформації з відеодокументів (книги, журнали, 
газети);

– технології перекладу звичайного тексту на 
українську мову жестів.

Специфіка бібліотечного обслуговування ко-
ристувачів з обмеженими можливостями пересу-
вання потребує вирішення проблем, пов’язаних із 
розробкою методичних рекомендацій організації 
надання інформаційно-бібліотечних послуг дис-
танційно: забезпечення on-line доступу до бібліо-
течних фондів; пересилання документів у цифро-
вих форматах або сканованому вигляді.

При обслуговуванні користувачів із пробле-
мами опорно-рухового апарату виникає потреба 
реанімації добре знайомої для бібліотекарів стар-
шого покоління форми обслуговування, яка мала 
назву система вибіркового розподілу інформації 
(ВРІ) [4].

Бібліотека, що обслуговує користувачів з ва-
дами опорно-рухового апарату, повинна виконува-
ти функцію комп’ютерного хостингу електронних 
навчальних матеріалів, необхідних для процесів 
дистанційного навчання. Отримання таких бібліо-
течних послуг для користувачів з проблемами 
опорно-рухового апарату – єдина можливість на-
буття нових знань і відповідної професійної ква-
ліфікації.

Таким чином, запропонована технологія біб-
ліотечно-інформаційного обслуговування осіб з особ-
ливими потребами дозволяє здійснювати диферен-
ційоване надання бібліотечно-інформаційних послуг 
даній категорії користувачів та удосконалити існуючі 
форми обслуговування таких категорій користувачів.

У сучасних бібліотеках активно запроваджу-
ються та ефективно використовуються спеціальні 
інформаційні технології для осіб з особливими по-
требами. Йдеться про поєднання специфічних про-
цедур, які реалізують функції відбору, реєстрації, 
накопичення, зберігання, опрацювання та переда-
вання інформації з використанням комп’ютерно-
технологічних засобів і базуються на спеціалізо-
ваному технічному, програмному, методичному й 
організаційному забезпеченні, що сприяє перетво-
ренню традиційних інформаційних ресурсів на ін-
формаційні продукти, адаптовані для використання 
особами з різними формами нозологій.

Ефективна робота системи інформаційно-
бібліотечного обслуговування користувачів з осо-
бливими потребами забезпечується завдяки реалі-
зації диференційованого підходу до інформаційно-
бібліотечного обслуговування різних категорій 
таких користувачів, взявши при цьому за основу 
виділення відповідних форм роботи – нозології, а 
саме: вади зору; проблеми зі слухом; обмеження в 
пересуванні.
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від друкованих версій [1]. Сьогодні великий ре-
сурс цих видань існує в онлайновому режимі в Ін-
тернеті. Паралельно українські наукові бібліотеки 
формують значні ресурси міжнародних баз даних 
періодики за передплатою, певні зусилля застосо-
вуються й до комплектування ресурсами, які не іс-
нують у відкритому просторі Інтернету, формують 
нові науково-аналітичні продукти, здійснюють 
роботу зі створення нових технологій обслугову-
вання цими ресурсами. У бібліотеках формується 
Інтранет-середовище, зокрема значний ресурс на-
копичений у Національній бібліотеці України іме-
ні В.І. Вернадського. 

Наслідком розвитку веб-технологій є виник-
нення проблеми формування цих ресурсів у біблі-
отеках, трансформація деяких традиційних біблі-
отечних технологій та інформаційної діяльності. 
Оцінка ролі електронних журналів та бібліотек 
як фактора інформаційного розвитку суспільства 
початку ХХІ ст. надається, зокрема, в спеціальній 
статті О. Ткаченко [2], де запропоновано огляд ре-
сурсів та підкреслено прогресивне значення пере-
ходу періодичних видань на електронні форми.

Питання формування електронних періодич-
них видань – нового типу онлайнової періодики – 
було започатковане низкою дисертаційних праць. 
Уперше його ґрунтовно було репрезентовано в до-
слідженні Т.О. Ярошенко «Електронний журнал в 
системі інформаційних ресурсів бібліотеки: друга 
половина ХХ – початок ХХІ століття» (2008) та 
в монографії, напрацьованій за цією дисертаці-
єю – «Електронні журнали в системі інформацій-
них ресурсів бібліотеки» (2010) [3]. 

В останній уперше було розглянуто значен-
ня нового типу електронних журналів у період 
інформаційно-комунікативних технологій суспіль-
ства, що базується на знаннях та веб-технологіях, 
висвітлено еволюцію наукового електронного 
журналу як засобу наукової комунікації та складо-
вої інформаційних ресурсів бібліотеки, його роль 
у трансформації функцій бібліотеки, визначено 
наявність на той час 60 таких журналів. 

Т.О. Ярошенко запропонувала дефініцію 
електронного журналу як періодичного електрон-
ного видання, що є закінченим електронним ресур-
сом (гіпертекстовим, інтерактивним, мультимедій-
ним тощо) і вміщує групу електронних документів 
(статей), які пройшли редакційно-видавничу оброб-
ку та призначені для тривалого зберігання і розпо-
всюдження в комп’ютерних мережах у незмінному 
вигляді. Нею охарактеризовані основні типи та види 
електронного журналу, залежно від способів ство-
рення (паралельні, оригінальні, комбіновані), роз-
повсюдження та зберігання (локальні, мережеві), 

вартості та умов передплати (пакетні пропозиції, 
сплата за назву, сплата за архів та ін.), ліцензійних 
умов доступу (авторизація, Інтернет-протокол) 
тощо. Авторка також визначила існуючі перева-
ги електронного журналу та дослідила стандарти 
пошуку та архівування, особливості управління 
колекціями електронних журналів у бібліотеках. 
У своєму монографічному дослідженні Т.О. Яро-
шенко вперше розглянула електронний журнал як 
засіб наукової комунікації сучасного суспільства, 
особливості управління колекціями електронних 
журналів у бібліотеках, запропонувала техноло-
гічну схему й основні принципи даного управлін-
ня, розроблені на підставі практичного досвіду 
провідних бібліотек світу за останні 15-20 років 
[4].

Продовженням тематики електронних періо-
дичних видань стали дисертаційна робота С.В. Горо-
вої «Періодичні електронні видання в системі біб-
ліотечних інформаційних ресурсів (на базі аналізу 
Інтернет-видань кінця XX – початку XXI ст.)» (2012) 
та її монографія. В них розкриваються перспекти-
ви використання періодичних електронних видань 
засобів масової інформації як нового перспектив-
ного напряму бібліотечної діяльності, формування 
ресурсу періодичних видань, утвердження в прак-
тиці інформаційного забезпечення бібліотечного 
обслуговування, створення бібліотечних періо-
дичних видань як власних інформаційних продук-
тів, що ґрунтуються на аналітиці газетних фондів, 
періодики, інформаційних продуктів глобальної 
мережі. Такі спеціальні електронні періодичні ви-
дання, в т. ч. й ті, що продукують власне бібліоте-
ки, орієнтовані на тематично локалізовані запити 
певних категорій користувачів та забезпечення ін-
формаційного супроводу суспільно-політичної та 
економічної діяльності, набувають значення ефек-
тивних інструментів орієнтації в постійно зроста-
ючих обсягах соціальної інформації [5].

У дисертаційному дослідженні Т.В. Симо-
ненко «Мережеве інформаційно-бібліотечне забез-
печення наукових досліджень» (К., 2011) обґрун-
товано теоретичні засади створення когнітивно-
орієнтованої системи інформаційно-бібліотечного 
забезпечення, що передбачають залучення до цієї 
системи гіпертекстових зв’язків між спорідненими 
в семантичному аспекті суб’єктами та об’єктами 
системи документальних наукових комунікацій. 
Також у ній актуалізовано концептуальні заса-
ди побудови корпоративної системи мережевого 
доступу до ресурсів зарубіжних наукових видав-
ництв, функціональні можливості якої визначають 
централізоване забезпечення повного спектру ме-
режевих сервісів у екстранет-середовищі наукової 
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видавництв та співпрацю з читачами на засадах 
двосторонньої комунікації, напрями удоскона-
лення бібліотечних послуг за рахунок наповнення 
веб-сайту електронними газетними ресурсами [12]. 
Н. Аксьонова показує на прикладах зарубіжних 
видавництв, що процес переходу від традиційних 
друкованих видань до електронних набирає обер-
тів і безперервно інтенсифікується та прогнозує 
за даними III Всеукраїнського газетного конгресу, 
який відбувся у жовтні 2011 р. в Києві, що дру-
ковані газети припинять своє існування в світі 
та, відповідно, в Україні до 2017-2050 рр.

Дослідниця приділяє увагу й функціям біблі-
отек. Така Інтернет-трансформація друкованих 
видань змушує сучасні бібліотеки, які водночас 
є інформаційно-комунікаційними центрами та 
основними фондозберігачами, шукати іннова-
ційні шляхи для зберігання інформації та за-
доволення різноманітних запитів користувачів. 
Саме створення електронного газетного ресурсу 
вирішує ці проблеми та розширює можливості 
для максимального забезпечення інтелектуаль-
них потреб читачів, тому актуалізується питання 
про впровадження в бібліотечну практику інфор-
маційних і телекомунікаційних технологій для 
всебічного формування та наповнення бібліотеч-
ного фонду електронними ресурсами та створен-
ня власних електронних ресурсів на бібліотечних 
веб-сайтах та подальшого їхнього розвитку. Значний 
інтерес представляє розкритий дослідницею досвід 
Національної бібліотеки України імені В. Вернад-
ського, яка на своєму веб-порталі з 2010 р. роз-
почала нове зібрання – базу електронних версій 
матеріалів центральних та регіональних газет 
України «Газетна періодика», що надає можли-
вість читачеві, не заходячи на сайти газет, пере-
глянути їхні номери. 

Н. Аксьонова, розкриваючи структуру бази, 
виділяє два розділи – «Центральні видання» та 
«Регіональні видання», що містять дані про газету 
(тематична спрямованість, періодичність, мова, 
засновник та видавець, головний редактор, на-
клад, адреса та номери телефонів), а також про 
адресу сайту газети.

Конкретні питання місця електронних журна-
лів у системі бібліотечно-інформаційних послуг і 
конкретних форм та методів такого обслуговування 
розглядаються в статтях І.О. Лопати (2009) [13]. 

У статтях А. Федорчука, K. Лобузіної, Н. Та-
натар розкривається багаторічний досвід Націо-
нальної бібліотеки України імені В.I. Вернадсько-
го стосовно створення інформаційних ресурсів на 
основі моніторингу змісту публікацій ЗМІ (2011) 
[14]. В центрі уваги – питання технології контент-

моніторингу засобів масової інформації, створен-
ня на її основі нових інформаційних ресурсів. Роз-
глянуто історію виникнення контент-моніторингу 
та процес його впровадження на основі рішень, 
які пропонує система автоматизації бібліотек 
«ІРБІС-64». Автори розкривають специфіку нових 
рішень, зокрема, поєднання можливостей інтегро-
ваного середовища сучасної АБІС та роботи ана-
літиків, що зробило процеси дослідження більш 
технологічними і зручними, допомогли отримати 
унікальні інформаційно-аналітичні продукти ши-
рокого спектру використання та представлення. 
Сьогодні користувачеві цього матеріалу можуть 
бути надані як структуровані, відповідно до запи-
ту, тематичні інформаційно-аналітичні матеріали 
за будь-який інтервал часу, а також аналітичні та 
статистичні результати досліджень, так і доступ 
до інформаційно-аналітичних баз даних із можли-
востями різноманітного пошуку та відбирання по-
трібної інформації. Впроваджені рішення показа-
ли безперечні переваги використання бібліотечних 
інформаційних технологій нового покоління, які 
створюють передумови для професійної органі-
зації бібліографічної й інформаційно-аналітичної 
діяльності бібліотеки, дають змогу отримати до-
датково до традиційної друкованої продукції су-
часні інформаційні продукти – повнотекстові спе-
ціалізовані бібліотеки та аналітичні бази даних 
з багатоаспектним упорядкуванням інформації. 
Цей аспект використовується електронними ме-
дійними технологіями для підготовки аналітично-
го матеріалу та багатоаспектного пошуку. 

Отже, короткий огляд основних наукових пу-
блікацій українських бібліотекознавців, присвя-
чений питанню розвитку електронної періодики 
як складової інформаційних ресурсів бібліотек 
і бібліотечного обслуговування, показав, що ця 
проблематика перебуває в центрі уваги бібліотеко-
знавців та привертає значну увагу в професійній 
літературі. 

У захищених спеціальних дисертаційних до-
слідженнях, що відображають стан проблеми на 
час захисту, опубліковані монографічні роботи, 
де це питання знайшло значне відображення та в 
яких розкрито еволюцію наукового електронного 
журналу як засобу наукової комунікації та складо-
вої інформаційних ресурсів бібліотеки, визначені 
його види, форми, науково-методичне забезпечен-
ня та правові аспекти функціонування тощо. Це 
все ґрунтовно досліджувала Т.О. Ярошенко. 

Інший аспект – інформаційне забезпечення 
бібліотечного обслуговування, створення бібліо-
теками власних електронних періодичних видань 
та інформаційно-аналітичних продуктів, що ґрун-
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ТЕРМІНОЛОГІЧНА КУЛЬТУРА ЯК СКЛАДОВА 
ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ МЕНЕДЖЕРА

     
Н.Г. Ашаренкова

У статті розкрито зміст поняття компетентності, охарактеризовано риси професійної компетентності 
менеджера, подано визначення категорії «термінологічна культура менеджера», окреслено деякі проблеми 
лексикографії менеджменту, запропоновано шляхи оволодіння студентами професійною термінологією. 

Ключові слова: менеджмент, компетентність, професійна компетентність, менеджер, професійна 
термінологія, професійні якості, термінологічна культура.

TERMINOLOGICAL CULTURE AS AN INTEGRAL PART
OF MANAGER’S PROFESSIONAL SKILLS   

N.G. Asharenkova

In the article the sense of the terminological competence is revealed, the features of manager’s professional skills are 
characterized, the de nition of the category “terminological culture of manager” is given, some issues of management’s 
vocabulary are speci ed and learning ways of professional terminology by students are suggested.

Keywords: management, competence, professional competence, manager, professional terminology, professional 
skills, terminological culture.

ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Сфера менеджменту нині вважається най-
складнішою та найвідповідальнішою у розвитку 
суспільства. Це підвищує вимоги до професійної 
компетентності менеджера. Вона базується на за-
гальнонаукових і фахових знаннях, його ерудова-
ності, досвіді в обраній сфері діяльності, управ-
лінських, комунікативних вміннях і навичках.

Соціально-економічні перетворення, які здій-
снюються в Україні, поставили перед вищою шко-
лою завдання підготувати висококваліфікованих 
спеціалістів, одним із критеріїв якого є  досконале 
володіння професійною мовою.

Мета статті – привернути увагу до важливос-
ті та способів формування термінологічної культури 
менеджера у навчальному процесі вищої школи.

Від початку 1990-х рр. проблема професійної 
компетентності привертає до себе увагу представ-
ників різних наук. Поміж тим, серед науковців не 
існує єдиного погляду на дефініцію цього понят-

тя та складові професійної компетентності. Тому 
виникла необхідність звернутися до довідкової та 
спеціальної літератури. 

Термін компетентність походить від латинсь-
кого бути здібним і тлумачиться як авторитет-
ність, обізнаність; володіння компетенцією (лат. 
competens – належний, відповідний) – коло повно-
важень якогось органу чи посадової особи [1]. Заз-
начимо, що поняття компетенції має й інше тлума-
чення – знання і досвід людини в будь-якій галузі [2]. 

Англійський дослідник Дж. Равен розглядає 
компетентність як категорію, що включає в себе 
велику кількість компонентів, багато з яких є від-
носно незалежними. Одні з них належать до ког-
нітивної сфери людини, інші – до емоційної. Вони 
можуть заміняти один одного як складові ефектив-
ної поведінки [3]. На його думку, компетентність 
можна охарактеризувати як її певну готовність, 
здатність, відповідальність, упевненість.
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Вивчаючи поняття компетентності, А.К. Мар-
кова вбачає його зміст у поєднанні знань і психіч-
них якостей особистості, які дозволяють їй діяти 
самостійно та відповідально, а також здібностей і 
вмінь виконувати певні функції [4]. 

Очевидно, поняття компетентність пов’язано 
з уявленням про людину авторитетну, досвідчену, 
яка має ґрунтовні знаннями в будь-якій галузі. 
Проте, сьогодні вчені не обмежують його лише 
когнітивною складовою, а в дефініцію включають 
мотиваційний, етичний, соціальний, поведінко-
вий компоненти. Завдяки останнім компетентною 
вважається людина, психологічно підготовлена до 
певного виду діяльності, здатна розв’язувати про-
блеми, відповідальна і впевнена в собі, яка володіє 
необхідними вміннями і навичками для реалізації 
знань на практиці. 

Мабуть тому висловлюється думка, що про-
фесійна компетентність є інтегрованим поняттям, 
яке включає комплекс характеристик, пов’язаних 
із готовністю особистості до виконання професій-
них функцій на високому рівні, прийняття управ-
лінських рішень, забезпечення культури праці, 
міжособистісної комунікації [5]. Її істотну рису 
вбачають у володінні секретами професійної май-
стерності, націленості людини на професійний 
розвиток, оновлення знань і вмінь. Цим поясню-
ється те, що в науковому стилі мовлення терміни 
професійна компетентність і професіоналізм ви-
користовують як синоніми.

Ці якості визначаються, насамперед, теоре-
тичною і практичною підготовкою спеціаліста, 
дотриманням ним професійних цінностей та уста-
новок, індивідуальними особливостями (темпера-
ментом, здібностями, діловими, вольовими риса-
ми), творчим ставленням до справи та деякими ін-
шими. Тому компетентність правомірно вважають 
центральною ланкою, яка впливає на авторитет і 
суспільний статус спеціаліста. 

Компетентність менеджера повинна відпо-
відати сучасним вимогам професійної діяльнос-
ті. Згідно з її основними сферами, автори книги 
«Психологія менеджменту» об’єднали найважли-
віші якості менеджера у три групи: мотиваційно-
вольові (мотивація досягнення, стійкість до стре-
су та ін.), інтелектуальні (загальний інтелект, ува-
га, математичні здібності та ін.), комунікативні 
(вміння спілкуватися, ефективно будувати стосун-
ки) [6]. Перелік рис, необхідних менеджеру нової 
формації, є доволі широким, що обумовлено його 
функціями та специфікою управлінської праці. 
Наприклад, Е.А. Уткін включає в нього такі: нова-
торство та оригінальність у досягненні поставле-
них цілей; діловитість і практичність; сміливість 

і винахідливість; налаштованість на максималь-
но ефективне використання своїх можливостей; 
уміння приймати нестандартні управлінські рі-
шення, спілкуватися з людьми; знаходити вихід із 
конфліктних ситуацій; бути лідером; підбирати і 
навчати працівників; вести ділові переговори [7].

Це пояснюється тим, що від професійної ком-
петентності управлінців залежить успішна робота 
установи (підприємства). Сучасний менеджмент 
покладає на них основну відповідальність за якість 
вироблених продуктів і послуг. Скажімо, автор 
японського «економічного дива», вчений зі світо-
вим ім’ям У.Е. Демінг, аналізуючи причини незадо-
вільної якості роботи, дійшов висновку, що 98% їх 
міститься в організації виробничого процесу. 

У структурі професійних якостей менеджера 
особливе місце належить комунікативним. Їхнє 
значення обумовлено тим, що спілкування є ін-
струментом, засобом реалізації професійної компе-
тентності. Професійна мова, як одна із зовнішніх 
характеристик людини, її досконалість, – є переду-
мовою чіткості поставлених завдань, їхньої зрозу-
мілості для виконавців, успіху у веденні ділових 
переговорів, встановленні професійних контактів, 
в обміні інформацією та ін. Крім того, вона впли-
ває на комплексну оцінку менеджера як спеціа-
ліста. Тому питання про термінологічну культуру 
менеджера, шляхи її формування заслуговують на 
окрему увагу.

Термінологічна культура менеджера розгля-
дається нами як його широка обізнаність у профе-
сійній термінології на понятійному і мовному рів-
нях, знання вимог щодо творення термінів і правил 
їхнього застосування, вміння самостійно користу-
ватися лексикографічними джерелами у сфері ме-
неджменту і суміжних галузях знань, опрацьову-
вати спеціальні терміни (оцінювати якість їхнього 
тлумачення та обґрунтовувати  власні визначення 
понять).

Формування термінологічної культури спе-
ціаліста – тривалий процес, початком якого є нав-
чання у вищому навчальному закладі. Саме в 
студентські роки повинно закладатися поважне 
і відповідальне ставлення до професійної мови і 
мовлення, усвідомлення їх як важливих характе-
ристик фахівця, бажання досконало оволодіти їх-
нім понятійно-термінологічним апаратом. Чи дій-
сно це так важливо для майбутнього спеціаліста?

Філософське осмислення ролі понять дозво-
лило вченим дійти висновку про його виняткове 
значення в мисленні людини. За висловом В.С. Біб-
лєра, поняття – «не «цеглинка» думки, а її «будів-
ля», її тотальність» [8]. Чітко визначене і науково 
обґрунтоване поняття може стати поштовхом до 
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втілення нових ідей, спрямованості практичних 
дій, пошуку інноваційних рішень. 

За роки незалежності в Україні активі-
зувався випуск галузевих довідкових видань. 
Книжковий ринок поповнився менеджерськи-
ми словниками і термінологічними словника-
ми з менеджменту, економічними тлумачними і 
тлумачно-термінологічними словниками, іншими 
лексикографічними джерелами, які збагачують, 
узагальнюють і систематизують галузеву терміно-
логію. Проте, спільною рисою багатьох видань є 
багатослівність і нечіткість у визначенні понять, 
довільність в інтерпретації термінів. А це усклад-
нює їхнє розуміння і запам’ятовування. 

Ще в давні часи засновник теорії поняття 
Аристотель сформулював правила визначення, 
які не втратили своєї актуальності. Наведемо де-
які з них: дефініція повинна достатньо повно роз-
кривати суть того, що визначається, бути чіткою, 
зрозумілою; визначення має належати лише тому 
об’єкту, який визначається (тобто не бути надмір-
но широким) і бути істинним для усякого одинич-
ного предмета, який охоплюється цим поняттям 
(тобто не бути надмірно вузьким) [9]. 

Не можна обминути увагою і таку рису лек-
сикографічних джерел із менеджменту, як  наси-
ченість іншомовними запозиченнями (переважно 
з англійської мови) за наявності українських мов-
них відповідників. Можна погодитися з думкою 
А.В. Ліпінської, що зайвими у професійному спіл-
куванні є слова дилер (посередник), ексклюзивний 
(винятковий), прес-реліз (довідка для преси), пре-
вентивний (запобіжний) та багато інших [10].

Загалом невиправданість застосування іншо-
мовних запозичень є однією із серйозних проблем 
українського термінознавства. Цілком логічним є 
запитання: коли в мові терміни-інтернаціоналізми 
становлять 72-85%, чи маємо право говорити про 
існування національної мови [11]? Вчені вважа-
ють, що надмірне захоплення англіцизмами є за-
грозою для національної мови, її чистоти, само-
розвитку.

Із метою протистояння іншомовній інтервен-
ції, наприклад, у Франції ухвалено закони «Про 
збагачення французької мови» (1972), «Про вико-
ристання французької мови» (1972), а з 1996 р. на-
був чинності законодавчий акт про захист чистоти 
французької мови. Згідно з останнім, перед мово-
знавцями ставилося завдання підібрати французь-
кі еквіваленти англійським словам і ввести їх у 
широкий обіг. Наслідком проведеної роботи було 
вилучення майже двох тисяч іноземних слів і сло-
восполучень. Для тих громадян, які продовжували 
вживати іншомовні слова за наявності французь-

ких відповідників, законом передбачалися штраф-
ні санкції і навіть короткотермінове ув’язнення.

Нами окреслено лише кілька проблем, які мо-
жуть негативно вливати на термінологічну куль-
туру майбутнього фахівця-менеджера. Для того, 
аби сформувати її належний рівень, необхідна 
цілеспрямована і систематична робота викладачів 
вищої школи впродовж усього терміну навчання. 
Вона повинна здійснюватися, насамперед, у про-
цесі викладання комплексу дисциплін із менеджмен-
ту. Для цього вбачається доцільним включити в 
робочі програми, навчально-тематичні комплекси 
тему «Основні терміни і поняття курсу», а при 
проведенні лекційних, семінарських занять зосе-
редити увагу на правильності їхнього вживання, 
тлумачення, складанні власних термінологічних 
словників. Варто було б продумати практичні за-
вдання, спрямовані на засвоєння термінології 
менеджменту, дефініцій понять, їхні порівняння, 
аналіз, виконані за допомогою основної та допо-
міжної літератури з навчальної дисципліни, до-
відкових видань, Інтернет-джерел тощо. Не менш 
важливим, на наш погляд, є посилення вимог до 
опрацювання термінів під час підготовки контроль-
них, курсових і дипломних робіт, рефератів, по-
відомлень і доповідей на наукові студентські кон-
ференції тощо. Поза увагою не повинні залиши-
тися форми поточного та підсумкового контролю 
знань.

Важливим доповненням до цієї роботи може 
бути введення навчальної дисципліни «Терміно-
логічна культура менеджера». Як приклад, скорис-
таємося робочою програмою, підготовленою для 
студентів Національної академії керівних кадрів 
культури і мистецтв [12].

Метою вивчення курсу є збагачення мовно-
професійної компетенції студентів, які отримують 
кваліфікацію магістра з менеджменту зовнішньо-
культурної діяльності.

Завдання навчальної дисципліни:
– поглибити і систематизувати знання студен-

тів з менеджерської термінології;
– ознайомити з історією становлення та 

розвитку української термінології у соціально-
економічній сфері;

– охарактеризувати особливості термінознав-
ства як науки, її завдання й напрями дослідження;

– розкрити закономірності творення термінів, 
термінології, терміносистеми менеджменту;

– ознайомити з формами термінологічної робо-
ти, сучасною лексикографією менеджменту;

– окреслити проблеми, що пов’язані з упо-
рядкуванням української спеціальної терміноло-
гії, підходи до їхнього розв’язання.

..Ашаренкова Н.Г.
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Тематичний план 
для студентів денної форми навчання

Менеджерська термінологія, як організована 
сукупність термінологічних одиниць, у навчаль-
ному курсі розкривається з позиції синхронії (її 
стану у певний період розвитку) і діахронії (у про-
цесі історичного поступу суспільства).

Теоретичне значення курсу полягає у зба-
гаченні професійної мови новими термінами і 
поняттями, поглибленні знань щодо визначення 
та використання термінів, а практичне – у підви-
щенні культури усного й писемного професійного 
мовлення.

Студенти повинні знати:
– етапи становлення української термінології;
– основні категорії термінознавства;
– функції та сучасні вимоги до термінів;
– лексико-семантичні процеси в термінології;
– структуру терміносистеми менеджменту;
– особливості термінологічної лексики у сфе-

рі менеджменту;
– термінографію менеджменту;
– термінологічні стандарти;
– сучасні проблеми української наукової мови 

та погляди на їхнє розв’язання.

Студенти повинні вміти:
– оцінювати правильність використання фа-

хових термінів в усній і писемній мовах;
– вільно володіти україномовною фаховою 

термінологією;
– самостійно використовувати термінологіч-

ні лексикографічні джерела;
– використовувати у практичній діяльності на-

ціональні та міжнародні стандарти термінів. 
Навчальним планом передбачені лекційні, 

семінарські та практичні заняття, під час прове-
дення яких застосовуються інноваційні методи 
організації навчальної діяльності студентів, ауди-
торна і позааудиторна самостійна робота. Поточ-
ний контроль знань проводиться засобами усного 
та письмового опитування, участю в семінарському 
занятті, виконанням контрольної роботи, підготов-
кою реферату, співбесідою. Він спрямований на пе-
ревірку якості засвоєння студентами тематичного 
плану навчального курсу, набуття ними практичних 
умінь. Підсумковий контроль знань із навчальної 
дисципліни здійснюється у формі екзамену

...Термінологічна культура як складова...

№
з/п Назви тем

К і л ь к і с т ь   г о д и н

Форма
контролю

у тому числі

1 Характерні риси наукової лексики 6 2 4 Співбесіда

2 Історія термінотворення в Україні 24 4 4 16
Участь у 

семінарському 
занятті

3 Термінознавство як наука 14 4 10 Реферат

4 Категорії термін, поняття, дефініція 14 6 8 Опитування

5
Особливості формування термінології 
менеджменту. Лексико-семантичні процеси 
в термінології                                 

16 6 10 Опитування

6 Терміносистема менеджменту 22 4 6 12 Контрольна робота

7 Уніфікація термінології менеджменту 12 4 8 Опитування

8 Стандартизація термінів і дефініцій понять 12 2 10 Опитування

9
Проблеми розвитку української наукової
термінології                                                

20 4 4 12 Співбесіда

Усього 144 36 14 4 90 Екзамен
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8. Библер В.С. Мышление как творчество / В.С. Библер. – М., 1975. – С. 160. 
9. Жоль К.К. Методы научного познания и логика : учеб. пособ. / К.К. Жоль. – К. : Атика, 2001. – С. 218. 
10. Ліпінська А.В. Науково-технічна термінологія : навчально-метод. комплекс для студентів спеціальності 

6.020100 «Документознавство та інформаційна діяльність» / А.А. Ліпінська ; Відкритий університет «Україна». – К., 
2003. – С. 148.

11. Термінологічна культура менеджера : робоча програма для студентів спеціальності 8.0201601 
«Менеджмент соціокультурної діяльності» кваліфікації «Менеджер зовнішньокультурної діяльності. Викладач 
фахових дисциплін» / уклад. Н.Г. Ашаренкова. – К. : НАКККіМ, 2013. – 19 с.

Особлива увага у вивченні курсу приділяється 
організації самостійної роботи студентів. Наприк-
лад, для формування в них уміння цілеспрямовано 
й правильно використовувати термінологію менед-
жменту, а також чітко і стисло розкривати зміст тер-
мінів, передбачено проведення практичного заняття. 
У період його підготовки були поставлені такі зав-
дання: скласти виробничу ситуацію, змодельовану 
за допомогою термінології менеджменту на одну з 
літер абетки (за вибором студента), дати визначення 
використаним термінам згідно з вимогами терміно-
знавства. 

Не менш важливим завданням є формування 
у студентів уміння аналітично оцінювати переваги 
(недоліки) у запропонованих сьогодні підходах до 

упорядкування термінології менеджменту. Воно 
реалізується на практичному занятті, яке прово-
диться у формі гри-дискусії. Для цього студенти 
об’єднуються в кілька груп, кожна з яких розроб-
ляє і у ході дискусії відстоює свою концепцію 
розв’язання існуючих проблем, переконуючи в її 
доцільності.

Отже, професійна компетенція менеджера – це 
багатокомпонентна якість спеціаліста, яка дозволяє 
йому ефективно працювати і бути конкурентно-
здатним у нових соціально-економічних умовах. 
Термінологічна культура є її обов’язковою скла-
довою. Тому її формуванню повинна приділяти-
ся належна увага в навчальному процесі вищої 
школи. 

.Ашаренкова Н.Г.
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УДК 027.08:378.147                                  

ІНТЕГРАЦІЙНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ДИСЦИПЛІН 
ДОКУМЕНТАЛЬНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ЦИКЛУ

Л.І. Демчина

Розглядається формування системи наукових і навчальних дисциплін документально-комунікаційного циклу 
на засадах інтеграції, поєднання документивного та комунікативного підходів, що є своєрідним синтезом усього 
попереднього історичного розвитку. При цьому їхній статус, зміст і структура в освітньому сенсі залежать від 
освітнього напряму, спеціальності та спеціалізації.

Ключові слова: інтеграція, комунікація, дисципліни документально-комунікаційного циклу, документологія.

INTEGRATION FRAMEWORK OF DOCUMENTARY 
AND COMMUNICATION CYCLE DISCIPLINES

L.I. Demchуna

The formation of scienti c and academic disciplines of documentary and communication cycle on the basis of inte-
gration and combination of documental and communicative approach, which is a kind of all previous historical devel-
opment synthesis is considered. Attached to this their status, content and structure in the educational sense depend on 
educational direction, speciality and specialization. 

Keywords: integration, communication, discipline of documentary and communication cycle, documentation science.

Інтеграційні засади формування дисциплін...

Цикл родових бібліотекознавству наук, який 
заснований на загальних для нього суттєвих еле-
ментах документ і користувач і зв’язках між 
ними, об’єднані в документально-комунікаційний 
цикл. Цьому послужило формування системи на-
укових і навчальних дисциплін документально-
комунікаційного циклу на засадах інтеграції, 
поєднання документивного та комунікативного 
підходів, які впродовж століть розвивалися пара-
лельно, і лише з посиленням інтеграційних про-
цесів зумовили формування системи дисциплін 
документально-комунікаційного циклу в науці та 
навчанні, що є своєрідним синтезом усього попе-
реднього історичного розвитку.

Інтеграційні процеси відігравали визначну 
роль уже на етапі зародження книгознавчої, до-
кументознавчої та бібліотекознавчої думки. По-
ступове накопичення емпіричного досвіду в ході 
розвитку документально-комунікаційних інститу-
цій призвело до необхідності узагальнення відо-
мостей і зв’язків, що мали суттєвий та доміную-
чий характер.

Цьому сприяло поширення ідеї комуніка-
ційної сутності бібліотечно-бібліографічної ді-
яльності, науки й освіти. Це зумовило об’єднання 
двох наукових підходів – документивного та ко-
мунікаційного, які впродовж століть розвивалися 
паралельно, зумовлюючи процеси диференціації. 
Лише в середині 80-х рр. ХХ ст. помітними ста-
ють процеси інтеграції, що згодом призвели до 
формування системи дисциплін документально-
комунікаційного циклу.

Російський учений А.В. Соколов розглядав 
комунікацію як «рух смислів у соціальному часі та 
просторі». Комунікація – це безперервний процес 
обміну інформацією, даними, знаннями, результа-
тами діяльності. Документальна комунікація – це 
обмін інформацією, даними, знаннями, результа-
тами діяльності, зафіксованими на спеціальних 
матеріальних носіях для передавання їх у часі та 
просторі [15, 49]. Вона є підсистемою соціальних 
комунікацій, яка забезпечує створення, обробку, 
розповсюдження, зберігання і використання доку-
ментної інформації (знань) у суспільстві [8, 119]. 
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Система документальних комунікацій – це су-
купність документів, відправників документної 
інформації (автор, видавництво), її споживачів 
(читач, слухач, глядач), професійних посередни-
ків (бібліотекарі, бібліографи, фахівці в галузі ін-
формації та документації); виробничих процесів 
(створення, обробку, зберігання, розповсюджен-
ня та використання документів) і відношень між 
ними, зумовлених як внутрішніми властивостями 
системи, так і зовнішніми обставинами її суспіль-
ного функціонування [8, 120].

Термін соціальна комунікація, як не дивно, 
непоширений у сучасних гуманітарних науках. 
Незважаючи на те, що він визначений у профіль-
них словниках та енциклопедіях, більшість до-
слідників частіше користуються іншими досить 
різноманітними назвами, які не так точно відобра-
жають суть цього явища. Як правило, специфіку 
соціальних комунікацій визначають просто як ко-
мунікації, іноді як масові комунікації. У першому 
випадку визначення є занадто загальним і неточ-
но відображає особливості цих процесів, напри-
клад, як виробнича, транспортна комунікації, які 
є частиною продуктивних сил суспільства. Але це 
тільки технічні системи, частина механізму ви-
робництва. Соціальна комунікація – тип взаємодії 
всередині суспільства, спрямованого на підтри-
мання нею стійкості. Соціальна комунікація – це 
такий обмін, який забезпечує кооперативну вза-
ємодопомогу, роблячи можливою координацію 
дій більш складною. Це визначення базується на 
стійкості соціальних структур, що забезпечується 
низкою дій часткового й повного взаєморозумін-
ня, яке підтримується день за днем багатьма окре-
мими діями комунікативної природи, і уявлень 
про систему соціально-комунікаційної діяльності. 
В іншій назві – поняття соціальних комунікацій 
значно звужується, бо масові комунікації є їхньою 
складовою, при цьому далеко не єдиною. Сучасна 
наука розуміє соціальну комунікацію як процес, 
завдяки якому ідея передається від джерела до 
отримувача з метою зміни поведінки, соціальних 
знань і соціальних установок останнього [7].

Комунікаційні ідеї пронизують практично 
всі наукові та навчальні дисципліни, пов’язані 
зі створенням, розповсюдженням і використан-
ням документів. Приміром, польський учений 
Кароль Гломбевський у своїй монографії «Наука 
про книгу – наука про людину» (1974) писав, що 
центральною категорією книгознавства є багаті та 
різноманітні взаємозв’язки книги і людини, груп, 
суспільства в цілому» [18, 8]. Бібліологія, складо-

вими якої є книгознавство, бібліотекознавство та 
бібліографія, на думку автора, належала до циклу 
наук, які вивчають соціальну комунікацію. Пізні-
ше, 1980 р., учений зауважував, що «комунікатив-
ність дозволяє включати науку про книгу до вели-
кого проблемного комплексу, який досліджує такі 
способи передавання інформації, як мова, письмо, 
культурні установи й інтелектуальні групи» [там 
само].

У 70-80-і рр. ХХ ст. представник французької 
наукової школи Роббер Ескарпі обстоював комуні-
каційну сутність бібліології у своїх працях «Рево-
люція у світі книг» і «Загальна теорія інформації 
та комунікації» (Париж, 1976). Інший французь-
кий учений Р. Естиваль – теоретик бібліології як 
комплексної науки, організатор Міжнародної бі-
бліологічної асоціації, 1978 р. опублікував книгу 
«Бібліологія», в котрій розширив традиційне уяв-
лення про об’єкт книгознавства, розуміючи його 
як узагальнюючу науку про писемну комунікацію, 
незалежно від способів і засобів реалізації. Це 
дало можливість пізніше віднести до писемної й 
електронну комунікацію [18, 9].

Ідею комунікаційної природи бібліотеко-
знавства і бібліографознавства обстоювали росій-
ські вчені: Р.С. Гіляревський, В.П. Леонов, О.С. Чу-
бар’ян, А.В. Соколов, О.П. Коршунов, Ю.М. Сто-
ляров, В.В. Скворцов. Фундаментальним, на наш 
погляд, можна вважати науковий доробок відомого 
російського вченого, професора А.В. Соколова. 
Ще на початку 1970-х рр. він виокремив соціальну 
інформатику як наукову дисципліну, складовими 
якої вважав бібліотечно-бібліографічні дисциплі-
ни [16]. 1988 р. він обґрунтував структуру системи 
інформаційно-комунікаційних наук [15]. Починаю-
чи з 1996 р., А.В. Соколов постійно доповнював її 
структуру [17]. 

Учений виділив п’ять комплексів наук, що 
вивчають проблематику комунікації:

● соціально-культурологічний, до якого вхо-
дять теорія масових комунікацій, журналістика, 
теорія реклами, культурологія тощо;

● лінгвосеміотичний, що вивчає мови і знаки;
● літературознавчий і мистецтвознавчий, що 

вивчає літературу, мистецтво й теорію естетичної 
інформації;

● педагогічний, предметом вивчення якого є 
навчання і виховання як форми комунікаційної ді-
яльності;

● документно-книгознавчий – вивчає бібліо-
текознавство, бібліографознавство, бібліополісти-
ку, музеєзнавство, архівознавство тощо. До системи 
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соціально-комунікаційних наук, на думку А.В. Со-
колова, входять журналістика, книгознавство, бі-
бліотекознавство, бібліографознавство, архівознав-
ство, музеєзнавство, інформатика [17, 289-290]. 
Суттєвий внесок у розвиток наукових і навчальних 
дисциплін документально-комунікаційного циклу 
зробив російський учений, професор О.П. Коршу-
нов, довівши, що основою бібліографії є систем-
не утворення документ – споживач інформації. 
Він уперше вибудував ієрархічну систему, згідно 
з якою документальна комунікація є підсистемою 
інформаційної комунікації, а та, у свою чергу, є 
підсистемою соціальної комунікації [4, 121-122]. 
Учений обґрунтував об’єктивну необхідність пе-
реходу бібліографічної науки, практики й освіти 
з книгоцентристської на документоцентристську 
парадигму [4].

Провідний російський учений, професор 
Ю.М. Столяров зробив наступний принципово важ-
ливий крок: довів, що структура документ – корис-
тувач (документ – читач, документ – споживач) 
притаманна не лише бібліографії, але й іншим на-
уковим і навчальним дисциплінам документально-
комунікаційного циклу. Вчений визначив місце 
бібліотекознавства, бібліографознавства, книгознав-
ства, документології (загального документознав-
ства), архівознавства, музеєзнавства й інших спорід-
нених дисциплін документально-комунікаційного 
циклу в структурі комунікативістики (теорії соці-
альних комунікацій) [18; 20]. Саме Ю.М. Столяров 
актуалізував і суттєво розвинув ідеї П. Отле щодо 
узагальнюючої науки про документ, спочатку назва-
ної ним документознавством, а згодом – документо-
логією [19; 20; 23; 25]. 

П. Отле запропонував ширше розуміти слово 
документ – «носій певного розміру і певного ма-
теріалу.., на який нанесено знаки, що містять певні 
інтелектуальні дані» [10, 257]. На думку П. Отле, 
наука про документ вивчає всі джерела інформа-
ції, зафіксовані штучним способом, а також прак-
тичну діяльність, пов’язану зі створенням, зби-
ранням, збереженням і використанням докумен-
тів. Управлінську документацію він вважав одним 
із видів документів, а документологію – синтезом 
бібліографії, бібліотекознавства, архівознавства 
і навіть музеєзнавства» [10, 169]. Поняття доку-
мент і книга П. Отле розглядав як синонімічні 
[10, 196; 26, 182-183]. Свій класичний «Трактат 
про документацію» він назвав «книгою про кни-
гу». Свої ідеї П. Отле реалізував у практичній ді-
яльності Міжнародного інституту документації, а 
пізніше – Міжнародної федерації з документації. 

Саме завдяки П. Отле в Європі та світі документ 
є об’єктом численних самостійних наукових роз-
відок, завдяки чому формується комплекс дис-
циплін документально-комунікаційного циклу на 
чолі з документологією або загальним докумен-
тознавством. За його участі, документологія на-
буває ознак теоретичної інтеграційної наукової та 
навчальної дисципліни. Слід зазначити, що й нині 
його ідею щодо формування документології як 
узагальнюючої науки про документ визнають не 
всі сучасні науковці [2; 3; 9].

Ідеї П. Отле стосовно необхідності інтеграції 
дисциплін документально-комунікаційного ци-
клу на базі документології свого часу подіяли такі 
всесвітньовідомі вчені, як А. Лафонтен та С. Бред-
форд. Перший упродовж тривалого часу працював 
пліч-о-пліч з П. Отле, другий – автор визнаного у 
світі закону розсіювання інформації в документ-
ному потоці – вважав документацію «мистецтвом 
збирання, класифікації та забезпечення доступ-
ності текстів як результатів усіх видів інтелекту-
альної діяльності», а сам термін документація 
визначав як «процес збирання, предметної класи-
фікації всіх текстів про нові спостереження та за-
безпечення їхньої доступності для дослідника чи 
винахідника» [11, 31].

У середині 90-х рр. ХХ ст. загострюється 
проблема визначення узагальнюючої науки про 
документ. Вирішення цієї проблеми набуває особ-
ливої актуальності з початком підготовки доку-
ментознавців. Нині в Україні здійснюється підго-
товка кадрів за двома спорідненими освітніми 
спеціальностями – «Книгознавство, бібліотеко-
знавство і бібліографія» та «Документознавство 
та інформаційна діяльність».

Об’єктивно постає питання щодо спільного 
і специфічного в документологічній підготовці 
бібліотечно-інформаційних фахівців і докумен-
тознавців – спеціалістів у галузі інформації. У 
цьому сенсі провідна роль належить представ-
никам «вишівської науки», українським ученим-
викладачам, серед яких: В.В. Бездрабко, Н.А. Гай-
синюк, Л.А. Дубровіна, В.О. Ільганаєва, С.Г. Ку-
лешов, Н.М. Кушнаренко, Н.О. Леміш, О.В. Мат-
вієнко, Ю.І. Палеха, Г.В. Сілкова, С.В. Сищенко, 
М.С. Слободяник, А.А. Соляник, Л.Я. Філіпова, 
Г.М. Швецова-Водка, які сприйняли та розвинули 
ідею документально-комунікаційної суті цих спо-
ріднених освітніх спеціальностей.

Розвиткові навчальних дисциплін докумен-
тально-комунікаційного циклу в контексті вищої БІО 
в Україні сприяли підручники, навчальні посібники 
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та конспекти лекцій українських учених-викладачів 
В.В. Бездрабко, М.П. Васильченко, В.О. Ільганає-
вої, Е.Т. Карачинської, Г.Д. Ковальчук, С.Г. Куле-
шова, Н.М. Кушнаренко, Н.О. Леміш, Є.А. Медве-
дєвої, В.А. Мільман, Т.П. Самійленко, В.В. Сєдих, 
М.С. Слободяника, А.А. Соляник, Ю.І. Палехи, 
Г.П. Терентьєвої, В.К. Удалової, Л.Г. Хромченко, 
А.С. Чачко, Г.М. Швецової-Водки та ін. 

Стимулом для розвитку наукових і навчальних 
дисциплін документально-комунікаційного циклу 
стали потреби практики. Починаючи з середини 
1990-х рр., на шпальтах спеціальних періодич-
них видань порушується питання щодо невідпо-
відності змісту вищої бібліотечно-інформаційної 
освіти, зорієнтованої в основному на друковані 
видання, і сучасної практичної діяльності біблі-
отек з різноманітними новітніми видами і типа-
ми джерел інформації, зокрема електронними. 
Означена проблемна ситуація набуває особливої 
актуальності завдяки таким основним чинни-
кам: 1) поширенням електронних (онлайнових та 
офлайнових) документів; 2) уведенням нових спо-
ріднених освітніх спеціальностей документно-
інформаційного спрямування, зокрема «Докумен-
тознавство та інформаційна діяльність» в Україні 
та «Документаційне забезпечення управління» в 
Росії; 3) упровадженням системи ступеневої під-
готовки бібліотечно-інформаційних кадрів вищо-
го ґатунку; 4) розробленням державного стандарту 
вищої бібліотечно-інформаційної освіти в Україні. 
Виникла об’єктивна необхідність віднаходження 
спільного і відмінного в змісті документологічної 
підготовки кадрів для системи соціальних комуні-
кацій, зокрема книгознавців, бібліотекарів, бібліо-
графів, з одного боку, та документознавців, фахів-
ців у галузі інформації, – з другого. 

1995 р. Ю.М. Столяров висунув ідею щодо 
необхідності формування узагальнюючої науко-
вої та навчальної дисципліни про документ – до-
кументознавства, що вивчає загальне в розмаїтті 
різних типів і видів документів, також їхніх сукуп-
ностей [8]. Документознавство почали тлумачити 
в широкому й вузькому управлінсько-діловодному 
значенні. 

Ідея широкого розуміння документознавства 
набула значного поширення в освітній сфері Укра-
їни, Росії та інших країн СНД завдяки підручнику 
професора ХДАК Н.М. Кушнаренко, яка 1997 р. 
опублікувала перший і поки що єдиний на пост-
радянському просторі підручник з документо-
знавства [8]. Український автор уперше підкрес-
лив, що теоретична частина документознавства 

має називатися документологією [8, 153-154]. У 
її працях обґрунтовуються розуміння докумен-
тознавства як самостійної наукової та навчальної 
дисципліни, предметом вивчення якої є загаль-
не в документах різних типів і видів як об’єктів 
професійної діяльності книгознавців, бібліотеко-
знавців, бібліографознавців, документознавств та 
інших фахівців, причетних до створення, відбору, 
аналітико-синтетичної обробки, зберігання та ви-
користання документів. 

Потужний розвиток документознавства в ши-
рокому його розумінні стимулював розроблення 
його загальної та спеціальної частин. Двозначність 
документознавства створювала певні незручності 
та протиріччя. Тому 1999 р. Ю.М. Столяров за-
пропонував перейменувати документознавство в 
широкому розумінні на документологію, яка б 
вивчала структуру і функції будь-якого документа 
в усіх його зв’язках. Він сформулював теоретико-
методологічні засади документології як наукової та 
навчальної дисципліни, предметом вивчення якої є 
теорія документа, довів фундаментальний статус 
документології [22]. Це стимулювало розвиток 
наукових і навчальних дисциплін документально-
комунікаційного циклу.

Ідея документології як загальної науки про до-
кумент набуває широкого розповсюдження у вітчиз-
няному науковому та освітньому просторі. Суттєвий 
внесок у її становлення та розвиток зробили такі 
українські вчені, як: В.В. Бездрабко, С.Г. Кулешов, 
Н.М. Кушнаренко, Ю.І. Палеха, М.С. Слободяник, 
А.А. Соляник, Г.М. Швецова-Водка та ін., детально 
проаналізований у спеціальній літературі. 

Приміром, С.Г. Кулешов розглядає докумен-
тологію як загальну частину документознавства, 
яка «розробляє питання теорії документа, вивчає 
закономірності генезису та еволюції документа, 
загальні для всіх наук проблеми функціонування 
документів, практики їхнього створення і роботи з 
ними» [13, 48]. На відміну від інших авторів, які 
досліджують системні зв’язки документології в 
основному з книгознавством, документознавством, 
бібліотекознавством, бібліографознавством, архі-
вознавством і т.д., С.Г. Кулешов у своїх працях 
обґрунтовує міждисциплінарне значення докумен-
тології зв’язками із семіотикою, інформологією, 
соціологією, мовознавством, інформатикою, філо-
софією, культурологією, загальною теорією кому-
нікації, біологічними, хімічними, технічними та 
іншими науками [12].

Відомо, що найбільшим послідовним при-
бічником формування та розвитку документології 
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як інтегрованої наукової та навчальної дисциплі-
ни про документ в Україні є Н.М. Кушнаренко, 
яка постійно наражається на критику з боку своїх 
опонентів. З першого (1997) до останнього – вось-
мого (2008) видання свого підручника вона ствер-
джує, що документологія – це теорія документа, 
яка вивчає «загальнотеоретичну проблематику, 
пов’язану з понятійним апаратом, функціональ-
ним аналізом документів вивченням їхніх характе-
ристик як матеріальних об’єктів і зафіксованою в 
них інформації, питання типологізації та класифі-
кації документів, їхніх параметрів і властивостей, 
як засобів комунікації та елемента документних 
фондів» [8, 154]. 

Суттєвим, на наш погляд, слід вважати внесок 
у розвиток документології М.С. Слободяника, який 
розглядає її як інтегруючу наукову дисципліну, що 
має відчутний метанауковий характер «як для доку-
ментознавчих дисциплін, так і для споріднених і су-
міжних наук, що також вивчають документ як одну 
зі складових власного об’єкта (бібліотекознавство, 
бібліографознавство тощо)» [13, 19]. Документоло-
гію учений розглядає як складову документознав-
ства, останню ж вважає комплексом наукових дис-
циплін, який у майбутньому інтегрується в єдину 
науку про документ [12, 4]. Документознавство, на 
його думку, – це комплекс наукових дисциплін, «орі-
єнтованих на всебічне вивчення документа у широ-
кому контексті, а також різноманітних утворень до-
кументів, що формують документну інфраструкту-
ру суспільства» [12, 5]. 

Вагомий внесок у розвиток документології 
зробила Г.М. Швецова-Водка, якій належить без-
перечна першість серед українських дослідників 
як за часом звернення до цієї теми, так і за кіль-
кістю та якістю публікацій, присвячених книзі, 
документу, книгознавству, документознавству, до-
кументології та співвідношенню між ними. У сво-
єму навчальному посібнику «Документознавство» 
(2007) автор пропонує називати документологією 
«саме цикл наук про документ, а не окрему нау-
кову дисципліну. Можливо, в межах цього циклу 
ще має сформуватися «загальна теорія докумен-
тології» [27, 204]. У межах документології нею 
виокремлені такі комплексні науки: «документо-
знавство (наука про підготовку та функціонування 
документів), архівознавство (наука про архівну 
справу), бібліологія або книгознавство (наука про 
книжкову справу). Таким чином, документознав-
ство постає як одна з документологічних наук, які, 
у свою чергу, належать до наук ноокомунікологіч-
них і інформологічних» [27, 203; 28]. Саме доку-

ментознавство Г.М. Швецовою-Водкою пропону-
ється поділяти на загальне (стосується будь-яких 
документів) і спеціальне (стосується певних типів 
і видів документів). Загальне документознавство 
складається з таких часткових дисциплін: теорія 
документа (типологія та історія), теорія документ-
них ресурсів, документна лінгвістика, докумен-
тальні автоматизовані інформаційно-пошукові 
системи (документографічні й повнотекстові), 
технологія збереження документів. Спеціальне 
документознавство складається з таких часткових 
дисциплін: теорія документних потоків (зокрема 
опублікованих документів), управління докумен-
тознавства, кінофотофонодокументознавство, елек-
тронне документознавство, картознавство, вчення 
про науково-технічну документацію, а також про 
спеціальні види документів тощо. Тобто, спеціальне 
документознавство об’єднує всі дисципліни, присвя-
чені конкретним видам і типам документа [27, 204]. 
Заслуга Г.М. Швецової-Водки, на наш погляд, поля-
гає і в тому, що в її поглядах на документологію, кни-
гознавство, документознавство та інші дисципліни 
документально-комунікаційного циклу простежу-
ється тяжіння не лише до документознавчого та 
інформаційного, але й соціально-комунікаційного 
підходу. Свідченням цьому є пропозиція щодо 
об’єднання цих наукових дисциплін під узагальню-
ючою назвою ноокомунікологія [27, 202].

Підтримку розвитку документології як на-
уки висловлює також В.В. Бездрабко, розгля-
даючи її як сукупність узагальнених знань про 
документ, як перспективний напрям розвитку 
науки, оформлення якого, на її думку, – за май-
бутнім. Український науковець вважає, що «ро-
зуміння, осягнення й освоєння співвідношення 
документознавство – документологія можливе 
лише з огляду на всебічний (онтологічний, аксі-
ологічний, епістемологічний) аналіз ідеї фунда-
ментального (загальне, системне, комплексне й 
інтегроване) знання про документ, усвідомлен-
ня його особливого статусу» [1, 31]. На її думку, 
цьому напряму належить продукування «найза-
гальніших теорій про документ», придатних для 
практичного застосування, «широкомасштабне 
відкриття історії документа, значення для розвитку 
соціуму» [там само].

Незважаючи на існуючі відмінності у погля-
дах сучасних учених на статус документології, 
її зміст і структуру, все ж, більшість підкреслює 
об’єктивність формування загальної теорії доку-
мента будь-якого типу та виду, справедливо вва-
жаючи, що «опанування такої теорії робить освіту 
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майбутнього фахівця дійсно вищою, університет-
ською» [25, 72].

Підсумовуючи здобутки розроблення загаль-
ної теорії документа в українському і російсько-
му контексті, Ю.М. Столяров доходить висновку 
щодо фундаментальності документології як на-
уки. До найсуттєвіших досягнень документології 
вчений відносить: бурхливий розвиток докумен-
тологічного понятійного апарату, зокрема визна-
чення змісту та обсягу вихідного поняття доку-
мент, його умовності та найширшого тлумачення; 
статусу онтологічної та функціональної сутності; 
ознак, властивостей, функцій; розширення уяв-
лень про номінаційну, матеріальну, спеціальну 
(змістову, смислову), прагмаційну складові доку-
мента як системи; статус документа розглянуто 
в багатьох суттєвих аспектах: документ речовий 
та енергетичний, одномірний і багатовимірний, 
антроподокумент і технодокумент та ін.; обґрун-
товано складові технодокумента – технотронний 
(онлайновий та офлайновий; синхронний і діа-
хронний; статичний та динамічний; аутентичний 
і неаутентичний; дискретній та ін.; досліджено 
еволюцію документа, закономірності його розви-
тку; встановлено основні закони документології; 
обґрунтовано статус науки про документ, її назву, 
об’єкт, предмет, структури, методи, зв’язки з су-
міжними і спорідненими науковими дисципліна-
ми, її комплексний, інтегрований, метанауковий 
характер по співвідношенню до наукових дисци-
плін документально-комунікаційного циклу; зро-
блено спробу визначити місце загальних знань про 
документ та його сукупностей у навчальному про-
цесі та ін. [25]. Звісно, що далеко не з усіх питань 
вдалося поки що дійти консенсусу. Однак, новітні 
знання про документ, на нашу думку, мають бути 
залучені до освітнього процесу, зокрема навчан-
ня сучасної генерації бібліотечно-інформаційних 
кадрів для України, що суттєво підвищить фунда-
ментальний рівень їхньої підготовки.

Отже, наприкінці ХХ – на початку ХХІ ст. 
саме документології належить основна об’єднавча 
роль у системі наукових і навчальних дисциплін 
документально-комунікаційного циклу. Це ство-

рює об’єктивне наукове підґрунтя для переходу 
вищої бібліотечно-інформаційної освіти України 
на якісно новий – фундаментальний – рівень. Ін-
теграційні процеси в документальній комунікації 
та навчанні здатна забезпечити в першу чергу за-
гальнопрофесійна документологічна освіта на базі 
блоку фундаментальних навчальних дисциплін, 
оскільки саме вони базуються на ідеї цілісності 
системи документальних комунікацій; стимулю-
ють інтеграційні тенденції в системі соціальних 
комунікацій; є важливим засобом практичної ре-
алізації ідеї повного й оперативного задоволення 
інформаційних потреб особистості і/або соціуму, 
за допомогою документів різних форматів.

Визнання професійної єдності (цілісності) 
посередників у системі документальних комуніка-
цій науково підтверджує той об’єктивний факт, що 
бібліотекарі, бібліографи, документознавці, видав-
ці, редактори, книготорговці, музеєзнавці, архівіс-
ти, журналісти – це представники однієї професії. 
Вони об’єднані єдиною соціально-професійною 
місією – забезпечити ефективне функціонування 
системи документальних комунікацій через доку-
ментостворення, документорозповсюдження, до-
кументоопрацювання, документозберігання та до-
кументовикористання, що по суті відповідає про-
фесійній підтримці «життєвого циклу документа» 
на засадах інтеграції та диференціації. Однак, у на-
шій країні підготовка кадрів для соціальної кому-
нікації первісно була «узаконена» як відносно са-
мостійні освітні спеціальності, віднесені до різних 
відомств, освітніх напрямів і галузей, які передба-
чають змістовно різну професійну підготовку. На 
повному етапі їхнього становлення та розвитку це 
мало позитивний ефект. Разом із тим, різна відо-
мча підпорядкованість споріднених освітніх спе-
ціальностей зумовила їхню роз’єднаність та відо-
собленість розвитку – у професійно-практичному, 
освітньому та науковому аспектах. Така ситуація 
склалася штучно, оскільки сфера документально-
комунікаційної діяльності має близьке змістове 
наповнення, що зумовлює інтеграційні процеси в 
освітній сфері.

Демчина Л.І.



43

Використані джерела

Бездрабко В. Модерна «документологічна дискусія» з документознавства або про роль особи й об’єктивної 1. 
реальності в науці / В. Бездрабко // Термінологія документознавства та суміжних галузей знань : зб. наук. пр. – К., 
2008. – Вип. 2. – С. 9-17.

Беспалова Э.К. О фундаментальной подготовке библиотечно-информационного специалиста / Э.К. Бес-2. 
палова // Библиотечное дело – 2006: Скворцовские чтения : материалы ХІ междунар. науч. конф. (19-20 апреля 
2006 г.). – Ч 2. – М., 2006. – С. 101-113.

Добровольский В.В. К вопросу о новом названии курса «Документоведение» / В.В. Добровольский // Библио-3. 
течное дело – 2003 : материалы Восьмой междунар. науч. конф. (Москва, 2003). – М., 2003. – С. 88.

Коршунов О.П. Система документальных коммуникаций (СКД) / О.П. Коршунов // Вестн. Моск. гос. ун-та 4. 
культуры и искусств. – 2003. – № 2. – С. 121-126.

Кулешов С.Г. Документологія як навчальний курс і навчальна дисципліна / С.Г. Кулешов // Студії з архівної 5. 
справи та документознавства. – 2006. – Т. 14. – С. 58-61.

Кулешов С.Г. Документознавство: Історія. Теоретичні основи / С.Г. Кулешов. – К., 2000. – 162 с.6. 
Курбан О.В. Соціальна комунікація в системі сучасного наукового знання [Електронний ресурс] / О.В. Кур-7. 

бан // Інформаційне суспільство. – 2009. – Вип. 10. – С. 64-66. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua/portal/
Soc_Gum/is/2009_10/Kurban.pdf

Кушнаренко Н.Н. Документоведение : учебник / Н.Н. Кушнаренко. – 8-е изд., стереотип. – К. : Знання, 8. 
2008. – 460 с. – (Вища освіта ХХІ століття).

Низовой Н.А. Борьба за научную истину или за место под солнцем? Научные и нравственные аспекты дис-9. 
куссии между книговедами и документоведами / Н.А. Низовой // Библиогр. – 2006. – № 5. – С. 39-51.

Отле П. Трактат о документации. Книга о книге. Теория и практика / П. Отле // Библиотека, библиография, 10. 
документация : избранные труды пионера информатики / П. Отле. – М. : ФАИР-ПРЕСС, Пашков дом, 2004. – С. 187-309.

Плющ М.А. Роль Сюзанны Брие в развитии сферы документации во Франции и интерпретация термина 11. 
«dokumentation»: К 110-летию со дня рождения / М.А. Плющ // НТИ. Сер. 1 Орг. и методика информ. работы. – 
2004. – № 12. – С. 30-31.

Слободяник М.С. Документологія: Зміст. Перспективи / М.С. Слободяник // Документознавство. Бібліо-12. 
текознавство. Інформологія. – 2004. – № 4. – С. 4-9.

Слободяник М.С. Структура сучасного документознавства / М.С. Слободяник // Вісн. Кн. палати. – 2003. 13. – 
№ 4. – С. 18-21.

Соколов А.В. Введение в теорию социальных коммуникаций : учеб. пособ. / А.В. Соколов. – СПб., 1996. – 14. 
320 с.

 15. Соколов А.В. Информационный подход к документальной коммуникации : учеб. пособ. / А.В. Соколов. – Л. : 
Ленингр. гос. ин-т культуры, 1988. – 85 с.

 Соколов А.В. Социальная информатика и библиотечно-библиографические дисциплины / А.В. Соколов, 16. 
А.И. Манкевич // Социальные проблемы информатики : сб. ст. – М., 1974. – С. 5-9. 

 Соколов А.В. Социальные коммуникации : учеб.-метод. пособ. / А.В. Соколов. – М. : Профиздат, 2001. – 222 с17. .
 Столяров Ю.Н. Библиотековедение, библиографоведение, книговедение / Ю.Н. Столяров // Науч. и техн. 18. 

б-ки. – 2004. – № 4. – С. 41-52.
Столяров Ю.Н. Борьба за научную истину. Научные и нравственные аспекты дискуссии между книгове-19. 

дами и документологами / Ю.Н. Столяров // Библиография. – 2007. – № 2. – С. 48-56.
Столяров Ю.Н. Документология / Ю.Н. Столяров, Т.В. Надольская // Библиотечное дело и проблемы 20. 

информатизации общества : тез. докл. Междунар. науч. конф., Москва, 27-28 апр. 1999 г. : В 2-х ч. – Ч. 1. – М., 
1999. – С. 38-39.

 Столяров Ю.Н. Место библиотековедения в системе наук наконец-то установлено / Ю.Н. Столяров // 21. Науч. 
и техн. б-ки. – 2003. – № 3. – С. 37-39.

 Столяров Ю.Н. О новой научной дисциплине – документологии – и ее предмете /22.  Ю.Н. Столяров // Ін-
формаційна та кольтурологічна освіта на зламі тисячоліть : матеріали міжнар. наук. конф. до 70-річчя ХДАК. – Х., 
1999. – Ч. 2. – С. 66-71.

Столяров Ю.Н. О соотношении книги с документом, книговедения с документологией / Ю.Н. Столяров // 23. Книга: 
Исслед. и материалы. – М., 2001. – Сб. 79. – С. 76-84.

Столяров Ю.Н. Рассмотрение библиотековедения, библиографоведения и книговедения в контексте социологии: 24. 
историческая ретроспектива / Ю.Н. Столяров // Вестн. Челяб. гос. акад. культуры и искусств. – 2006. – № 2. – С. 4-9.

Столяров Ю.М. Фундаментальність документології як науки / Ю.М. Столяров // Вісн. Харк. держ. акад. 25. 
культури : зб. наук. пр. – Харків, 2008. – Вип. 23. – С. 72-79.

Столяров Ю.Н. Эволюция библиотечного фондоведения / Ю.Н. Столяров, Н.Н. Кушнаренко, А.А. Соля-26. 
ник. – М. : ГРАНД-ФАИР, 2007. – 668 с.

Швецова-Водка Г.М. Документознавство : навч. посіб. / Г.М. Швецова-Водка. – К. : Знання, 2007. – 398 с.27. 
Швецова-Водка Г.М. Структура документознавства і його місце серед суміжних наукових дисциплін 28. 

/ Г.М. Швецова-Водка // Студії з арх. справи та документознавства. – К., 2005. – Т. 14. – С. 120-125.

Інтеграційні засади формування дисциплін...



44 Климчук Л.В.

УДК 930.22(477)

КЛАСИФІКАЦІЯ ДОКУМЕНТІВ:
ДОСВІД, ІСТОРІОГРАФІЧНИЙ АНАЛІЗ

Л.В. Климчук

У статті проведено історіографічний аналіз методики побудови класифікаційних схем документів, які 
застосовувались українськими й зарубіжними вченими.

Ключові слова: документознавство, класифікація документів, фасетно-блочна класифікація, ієрархія, 
документоорганізаційні ознаки, міждисциплінарність, типологізація, групування, систематизація.

CLASSIFICATION OF DOCUMENTS: 
EXPERIENC. HISTORIOGRAPHICAL ANALYSIS

L.V. Klymchuk

This article provides an analysis of the historiographical methods of constructing classi cation schemes of docu-
ments that were used Ukrainian and foreign scientists.

Keywords: Document, document classi cation, facet-block classi cation, hierarchy, document-organizing features, 
interdisciplinarity, typology, clustering, classi cation.

Климчук Л.В. ©

Пріоритетним напрямом документознавства 
як науки, що вивчає документ, його історію, тео-
рію і практику, є розроблення класифікації доку-
ментів. Цей напрям пізнання документів має давнє 
походження. За останні десятиріччя чимало укра-
їнських і зарубіжних науковців працювали над 
розробкою схем класифікації документів та прове-
ли не одну дискусію з питань поділу документів за 
ознаками. Одним з основних дискусійних питань 
сучасної науки, як підкреслює В.В. Бездрабко, є 
міждисциплінарність, тобто взаємозв’язок різних 
галузей знання, пов’язаних із вивченням функціо-
нування документа в соціумі. Спеціалісти кожної 
галузі по-своєму розуміють і класифікують доку-
менти, що спричиняє багатоваріантність тракту-
вання їхнього змісту та типізації [2, 12].

В.В. Бездрабко аналізує різногалузеві класи-
фікаційні схеми за такими ознаками: 

а) у джерелознавстві – за хронологічною від-
станню між часом виникнення документа та часом, 
що відображений у ньому, за тематикою, походжен-
ням, способом фіксації та передачі інформації;

б) у книгознавстві – за характером змісту, ступе-
нем кумуляції інформації, функціональною ознакою;

в) у бібліотекознавстві – за знаковою формою 
кодування інформації, ознакою їхньої природи, 
особливостями носія інформації, засобами фікса-
ції та передачі інформації;

г) у документознавстві – за особливостями 
практики інформаційної діяльності, лексичної 
основи документа, засобом «передачі змісту, що 
використовується в документі», та ін. [2, 5]. 

Офіційно визнаною в документознавстві є 
класифікація видань у ДСТУ 3017-95, згідно з якою 
видання поділяються за такими ознаками: за ці-
льовим призначенням; за аналітико-синтетичною 
переробкою інформації; за обсягом; за матеріаль-
ною конструкцією; за складом основного тексту; 
за структурою; за інформаційними ознаками; за 
видами періодичних і продовжуваних видань. На 
жаль, цей стандарт містить лише термінологічні 
визначення опублікованих видань, залишаючи 
поза увагою інші види документів [5]. 

В основі сучасних класифікацій документів, як 
зазначає Н.С. Ларьков, лежать головні документоор-
ганізаційні ознаки. Вчений розподіляє їх на 4 блоки: 

а) ознаки, які віддзеркалюють інформаційно-
функціональну сутність документа;
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б) ознаки, пов’язані з матеріальною (фізич-
ною) складовою документа; 

в) ознаки, зумовлені способом документу-
вання; 

г) ознаки, пов’язані з рухом документа в со-
ціальному часі та просторі [11, 26]. 

Відзначимо, що більшість ознак, які виділяє 
Н.С. Ларьков, використані в класифікаційній схемі 
документів Н.М. Кушнаренко, яка також досліди-
ла методику дефініції документів та обґрунтува-
ла головні положення, що використовуються для 
розробки класифікаційних схем. «Класифікація 
документа дозволяє встановити специфіку кож-
ного виду та типу документа, сприяє орієнтації 
у великій кількості документальної інформації» 
[10, 97]. Н.М. Кушнаренко зазначає, що ознаки, 
які лежать в основі класифікації документів, міс-
тяться в інформаційній та матеріальній складо-
вих документа.

Аналізуючи інформаційну та соціальну значу-
щість документа, Н.М. Кушнаренко виділяє 3 блоки 
ознак, за якими, використовуючи фасетну класифі-
кацію, пропонує такий розподіл документів: 

а) за інформаційно-функціональними озна-
ками; 

б) за матеріальною складовою; 
в) за обставинами існування документа в зо-

внішньому середовищі. 
В основі класифікації документів за змістом 

лежать рубрикатори, класифікатори, класифіка-
ційні таблиці (ББК, УДК, Десяткова класифікація 
Дьюї та ін.) [10, 102]. Класифікація документів за 
матеріальною складовою здійснюється за їхньою 
субстанціональною формою, матеріальною осно-
вою та носієм інформації [10, 110]. Класифікація 
документів за обставинами існування у зовніш-
ньому середовищі – за ознаками їхнього поділу іс-
нування в часі та просторі [10, 112]. Н.М. Кушна-
ренко типізує документи за цільовим призначен-
ням, читацькою адресою, характером інформації 
або жанром та ін. [10, 115]. 

Саме ці критерії стали головними для ство-
рення класифікаційних схем наприкінці ХХ ст. – 
на початку ХХІ ст. відомими українськими доку-
ментознавцями. 

Г.М. Швецова-Водка у навчальних виданнях 
з документознавства пропонує класифікувати до-
кументи: 

а) за ознаками, які характеризують знакову 
систему запису інформації (спосіб створення, зна-

кові засоби запису, передачі, сприйняття інформа-
ції та мовні знаки); 

б) за ознаками матеріального носія, які харак-
теризують матеріал, форму, зовнішню та внутріш-
ню структуру документа; 

в) за ознаками інформаційної складової доку-
мента, сфери виникнення інформації та рівня уза-
гальнення інформації [15, 167; 16; 17]. 

За обставинами побутування у зовнішньому 
середовищі Г.М. Швецова-Водка запропонувала 
поділ документів: 

а) за характером аудиторії, на яку розрахова-
ний документ; 

б) за часом появи у зовнішньому середовищі 
та правовим характером; 

в) за ступенем достовірності та юридичної 
сили документа [15, 168].

В.В. Бездрабко погоджується не з усіма по-
зиціями запропонованої  Г.М. Швецовою-Водкою 
класифікації, зазначивши водночас прогресив-
ність досвіду відкриття нових гносеологічних сю-
жетів у документознавстві [3]. 

С.Г. Кулешов зазначає, що з-поміж критеріїв 
групування документів, у класифікаційних схемах, 
розроблених Н.М. Кушнаренко та Г.М. Швецовою-
Водкою, однаково переважають ознаки інформа-
ційної складової документів, форми та фізичного 
носія інформації, обставин їхнього існування у 
часі та просторі. Вчений, попри можливі заува-
ження, називає їх «ідеальними схемами, що мо-
жуть бути використанні або братися за основу в 
практичній діяльності чи при виконанні конкрет-
них теоретичних завдань» [7, 53]. 

Ю.І. Палеха спільно з Н.О. Леміш пропо-
нують класифікаційну схему документів, в осно-
ві якої чотири блоки ознак, які є критеріями для 
побудови класифікаційного ряду. Всередині ряду 
передбачається наявність ознаки, на основі якої 
відбувається поділ документів на підвиди та різ-
новиди, що створює багаторівневу структуру кла-
сифікаційної схеми [2, 185].  

У блоці інформаційної складової документа 
науковці виділяють вісім основних ознак класифі-
кацій. П’ять із них збігаються з класифікаційними 
ознаками інформаційної складової, запропонова-
ної Н.М. Кушнаренко (характеристика знакових 
засобів, вимір запису інформації, призначення 
сприйняття, канал сприйняття, ступінь розповсю-
дженості). Класифікацію документів за способом 
документування Ю.І. Палеха та Н.О. Леміш виді-
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ляють в окремий блок та вводять новий вид доку-
мента – «хімічний» [2, 190]. 

Загалом, посилаючись на досвід попередніх 
розробок класифікаційних схем Н.М. Кушнаренко 
та Г.М. Швецової-Водки, Ю.І. Палеха та Н.О. Ле-
міш повторюють визначені ними критерії та вво-
дять нові види документів за новими класифіка-
ційними ознаками. 

Ю.І. Палеха запропонував класифікацію служ-
бових документів у діловодстві, наголосивши, що 
найважливішою класифікаційною ознакою управ-
лінського документа є його зміст, зокрема відношен-
ня зафіксованої інформації до предмета чи напряму 
діяльності [13, 54].

Суттєвий внесок у розробку класифікації 
управлінських документів та систем документації 
здійснив С.Г. Кулешов, висвітливши це в науковій лі-
тературі та навчальних посібниках із загального до-
кументознавства й управлінського документознав-
ства [7; 8; 9]. Він розробив поділ систем на базові, 
інфраструктурні та дисциплінарні, які, у свою чергу, 
мають власні види документів. Учений запропону-
вав групувати види документів у блоці згідно з поді-
лом наукових галузей знань (техніки, гуманітарної, 
природничої галузей), розробив та обґрунтував кла-
сифікацію управлінських документів, яка, на нашу 
думку, є найбільш вдалою [8, 74-78; 9]. 

Сьогодні існують загальні класифікації доку-
ментів у різних галузях знань. Але С.Г. Кулешов 
відзначає необхідність створення та розробки кла-
сифікаційних схем документів вузького плану. На 
практиці таких, на жаль, ще дуже мало. 

До питання класифікації документів у ціло-
му та в архівній справі зокрема звернулася й ар-
хівіст Л.О. Драгомирова – головний розробник 
проекту «Основних правил роботи державних 
архівів України» (2004) [6]. В основу класифіка-
ційного розподілу документів на міжархівному й 
внутрішньоархівному рівнях дослідниця поклала 
такі ознаки: 

а) види носіїв та їхня матеріальна основа;
б) спосіб закріплення (техніка виконання), 

спосіб зчитування; 

в) форма передавання (викладення); 
г) форма запису;
д) форма організації інформації; 
е) походження;
ж) галузево-функціональна належність; 
з) первісне функціональне призначення доку-

ментів [6, 118]. 
В архівознавстві, як зазначає В.В. Бездрабко, 

специфіка розподілу документів, разом з індексним 
групуванням, типологізацією, систематизацією, 
класифікацією, зумовлена характером джерел, 
особливостями їхнього зберігання, пошуку та ви-
дачі дослідникам [2, 5]. Вона зазначає, що особ-
ливістю класифікації документів в архівній справі 
є їхнє функціонування в межах архіву та архів-
ного фонду. Основним організаційним правилом 
її класифікації в першому випадку є неподіль-
ність, збереження цілісності фонду, а документи, 
що до нього входять, повинні мати спільне похо-
дження, однорідність змісту, історичні та логічні 
взаємозв’язки [2, 6]. 

В основі класифікації справ архівного фонду, 
зазначає В.В. Бездрабко, «можуть лежати один або 
кілька скодифікованих комунікаційних розв’язків 
означень документів, де у кожному конкретному ви-
падку визначається набір ознак (головних і друго-
рядних), за якими й проводиться класифікація до-
кумента, що зумовлює такі схеми, як структурно-
хронологічна або хронологічно-структурна, галу-
зево-хронологічна або хронологічно-галузева, 
функціонально-хронологічна або хронологічно-
функціональна класифікація» [1; 2, 6; 3]. 

Отже, у кожному варіанті класифікації доку-
ментів у різних галузях знань простежується праг-
нення виділити основні ознаки та критерії розкрит-
тя, закріплення та передачі інформації. Тобто, нау-
ковці намагаються узагальнити процес створення і 
функціонування документа як системного утворен-
ня для його раціонального розташування, впоряд-
кування, належного зберігання та використання. 

Климчук Л.В.
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ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТУВАННІ МЕДИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
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У статті з’ясовано репрезентованість інформаційних технологій у документуванні медичної інформації в 
Україні, розглянуто актуальні питання і перспективи їхнього впровадження на сучасному етапі.
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The article found the presence of information technologies in documenting medical information in Ukraine, dis-
cussed current issues and prospects for implementation today. 
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Початок ХХІ ст. в Україні позначений інтенсив-
ним розвитком інформаційних технологій, які про-
никають в усі сфери людської діяльності, забезпе-
чують поширення інформаційних потоків у суспіль-
стві, формують глобальний інформаційний простір. 
Зокрема, розпочато становлення електронного уря-
дування в медицині, що дозволяє створювати авто-
матизовані робочі місця лікарів, організовувати ро-
боту відділу медичної статистики, створювати бази 
даних, вести електронні історії хвороб і об’єднувати 
в єдине ціле всі лікувальні, діагностичні, адміністра-
тивні, господарські та фінансові процеси. 

Активне використання інформаційних тех-
нологій у галузі охорони здоров’я надало сучас-
ній українській медицині нових рис. Приміром, 
отримувати медичні послуги сьогодні можна без 
фізичного контакту пацієнта з лікарем. Крім того, 
впровадження новітніх інформаційних технологій 
у сучасних медичних інституціях дозволить опе-
ративно обліковувати всі надані пацієнтам послу-
ги, результати аналізів, виписані рецепти, а також 
заповнювати їхні електронні амбулаторні карти й 
історії хвороб, складати звіти, вести медичну ста-
тистику тощо. Це значно спрощує низку робочих 
процесів і підвищує їхню ефективність. 

Інформаційні технології документування ме-
дичної інформації базуються на низці загальнодер-

жавних нормативних актів, які скеровують роботу 
в напрямі електронного урядування організацій, 
підпорядкованих різним галузевим міністерствам. 
Це зокрема: Постанова КМУ «Про заходи щодо 
створення електронної інформаційної системи 
«Електронний Уряд» від 24 лютого 2003 р. № 208, 
Постанова КМУ «Про затвердження Типового по-
рядку здійснення електронного документообігу в 
органах виконавчої влади» від 28 жовтня 2004 р. 
№ 1453, Постанова КМУ «Про затвердження По-
рядку акредитації центру сертифікації ключів» від 
13 червня 2004 р. № 903, Постанова КМУ «Про 
затвердження Порядку засвідчення наявного 
електронного документа (електронних даних) на 
певний момент» від 26 травня 2004 р. № 680, По-
станова КМУ «Про затвердження Положення про 
Національний реєстр електронних інформаційних 
ресурсів» 17 березня 2004 р. № 326.

6 червня 2012 р. Кабінет Міністрів України 
затвердив Постанову «Про затвердження Поло-
ження про електронний реєстр пацієнтів». Цим 
Положенням визначено процедуру створення 
та функціонування електронного реєстру паці-
єнтів, метою якого є підвищення ефективності 
медичної допомоги, забезпечення своєчасності 
її надання та достовірності статистичної інфор-
мації [4].
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У п. 3 Положення про електронний реєстр па-
цієнтів вказано, що реєстр є єдиною інформацій-
ною системою збирання, реєстрації, накопичення, 
зберігання, оновлення, використання і поширення 
шляхом розповсюдження, реалізації, передачі, а 
також знищення відомостей про фізичну особу та 
отриману нею медичну допомогу.

У такий спосіб в електронній системі збері-
гатиметься інформація про захворювання, призна-
чення лікаря, необхідність у забезпеченні пільгови-
ми медикаментами тощо. Також громадяни Украї-
ни зможуть звертатися до медичного закладу будь-
якого міста країни, незалежно від місця реєстрації.

Однак, стрімкий розвиток інформаційних 
технологій та зростання вимог до рівня сучасних 
послуг у сфері охорони здоров’я мають незаверше-
ний та дискусійний характер. На проблемних пи-
таннях упровадження та розвитку інформаційних 
технологій у документуванні медичної інформації 
акцентують увагу суспільства провідні українські 
науковці: М. Банчук [5], Д. Дубов [8], В. Журавель 
[10],Ф. Коваль [11], В. Кулик [12], Л. Момотюк 
[16], В. Москаленко [17] та ін.

Мета цієї наукової розвідки – узагальнити, 
які види інформаційних технологій використову-
ють у документуванні медичної інформації, визна-
чити проблемні аспекти та перспективи їхнього 
функціонування в Україні. 

Як зазначає М. Комова, документування – 
це процес створення документа з використанням 
різних методів, способів і засобів фіксування ін-
формації на матеріальному носії [19, 67]. Також 
Г. Швецова-Водка акцентує увагу на тому, що до-
кументування – це підтвердження певної інформа-
ції документами [19, 67]. 

Відомо, що методи, способи і засоби доку-
ментування інформації постійно еволюціонують. 
Наразі сучасні інформаці́йні техноло́гії є сукуп-
ністю методів, виробничих процесів і програмно-
технічних засобів, інтегрованих з метою збиран-
ня, опрацювання, документування, зберігання, 
розповсюдження та використання інформації. 
Саме використання в них засобів обчислювальної 
техніки забезпечує високу швидкість обробки да-
них, швидкий пошук інформації, розосередження 
даних, доступ до джерел інформації, незалежно 
від місця їхнього розташування. Це гарантує на-
дійність і оперативність документування інформа-
ції, зниження трудомісткості ходу використання 
інформаційного ресурсу.

Тому використання інформаційних техноло-
гій у документуванні інформації в закладах охо-

рони здоров’я зумовлене об’єктивними вимогами 
становлення інформаційного суспільства (заува-
жимо, що під терміном документування розумі-
ємо не тільки фіксування інформації на матері-
альному носії, але й обмін або користування цією 
інформацією для внесення змін, доповнень під час 
створення документів).

По-перше, сучасні пацієнти висувають до 
системи охорони здоров’я все вищі вимоги. Вони 
прагнуть більше спілкуватися зі своїми лікарями 
та встановлювати з ними тісніші взаємини, які 
дадуть їм можливість разом схвалювати рішення 
стосовно лікування. Крім того, наразі проблемою 
для пацієнтів є покращення доступу до своїх пер-
сональних медичних даних, поліпшення якості 
медичного обслуговування та відкритість загаль-
ної інформації з охорони здоров’я. Деякі групи па-
цієнтів (зокрема літні люди, інваліди) потребують 
особливої уваги від системи охорони здоров’я.

По-друге, перед медичними закладами по-
стає багато комунікаційних бар’єрів, які заважа-
ють упровадженню електронних засобів у процес 
медичного обслуговування. Серед них: 

обмеженість і розрізненість ІТ-інфра-− 
структури;

несумісність і неоднорідність програмно-− 
го забезпечення та відомчих систем;

брак комплексної та легкодоступної інфор-− 
мації про пацієнтів; 

різні місця надання послуг: обхід хворих, − 
парамедицина, невідкладна допомога, лабораторія 
та адміністрація;

різні ІТ-навички учасників процесу надан-− 
ня послуг;

складні системи виставлення рахунків;− 
постійні зміни положень щодо оформлен-− 

ня рахунків та бухгалтерського обліку. 
Водночас інвестиції в інформаційні техно-

логії часто бувають недостатні або неправильно 
спрямовані. Нерідко основні зусилля витрачають-
ся на виконання адміністративних вимог, а не на 
оптимізацію внутрішніх процесів з метою підви-
щення ефективності роботи лікарні та покращен-
ня якості послуг [1]. 

По-третє, фармацевтичні та біотехнологічні 
компанії, впроваджуючи інформаційні технології, 
можуть нарощувати свої потужності, підвищувати 
ефективність наявних систем та досягти уніфіка-
ції систем, прикладних програм та платформ. Це 
сприятиме реалізації масштабних проектів ство-
рення нових препаратів, скоротить час клінічних 
досліджень, прискорить процедуру схвалення 
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препаратів та підвищить ефективність їхнього ви-
робництва. Крім цього, спостерігається підвищен-
ня обсягів продажу і покращення роботи служб 
маркетингу. Забезпечується також просте підклю-
чення до партнерських дослідницьких організа-
цій, регуляторних органів, центрів клінічних до-
сліджень та інших партнерів [5, 22-24]. 

По-четверте, державні та приватні установи 
постають перед проблемою постійного зростан-
ня собівартості медичних послуг, зокрема, витрат 
на стаціонарне лікування та медикаменти. Про-
те, розрізненість та неузгодженість джерел даних 
ускладнюють процедуру аналізу витрат. 

По-п’яте, приватним страховим компаніям 
і державним медичним установам інформаційні 
технології в документуванні медичної інформації 
допоможуть організувати документні потоки да-
них між роботодавцями, постачальниками та спо-
живачами медичних послуг. Компанії та медичні 
установи зможуть використовувати потоки даних, 
що надходять від багатьох джерел, і здійснювати 
певні процеси (виплати за вимогами, встановлен-
ня тарифів, ціноутворення, маркетинг, менедж-
мент лікування, визначення переваг препаратів, 
підтвердження придатності, клірингові операції, 
профілювання пацієнтів, керування ризиками 
та управління направленнями на лікування). На-
приклад, для програм допомоги хронічно хворим 
(DMP) розроблено системи e-prescription (елек-
тронне виписування рецептів) та e-medication 
(електронне лікування) тощо.

Наразі в українській медичній галузі впрова-
джено технології, які реалізуються із застосуван-
ням телекомунікацій.

Такі технології використано, наприклад, у 
лікувально-діагностичних консультаціях, під час 
проведення яких встановлюється зв’язок за схемою 
«точка – точка», що надає можливість лікуючому 
лікареві оглядати пацієнта й обговорювати стан 
його здоров’я з консультантом-спеціалістом на від-
стані. Отримана інформація відповідно докумен-
тується, опрацьовується та зберігається. Такими 
технологіями забезпечують заклади, які надають 
первинну, спеціалізовану та високоспеціалізовану 
лікувально-профілактичну допомогу [5, 25]. 

Встановлюючи інформаційний зв’язок «бага-
то точок – точка», в медичних закладах організову-
ють телемоніторинг, за допомогою якого медичні 
документи в електронній формі (рентгенограми, 
ЕКГ, епікризи тощо) багатьох пацієнтів певного 
лікувально-профілактичного закладу передають у 
консультативний центр. 

Наразі в Україні успішно працюють такі те-
лемедичні консультативні центри:

Міжнародний центр телемедицини (Київ-− 
ський політехнічний інститут);

Центр телемедицини (Київська міська клі-− 
нічна лікарня №1);

Телемедичний консультативний центр з − 
онкології та гематології (Національний медичний 
університет ім. акад. О.О. Богомольця);

Телемедичний консультативний центр з − 
ЯМР томографії (Інститут нейрохірургії АМН 
України ім. акад. А.П. Ромоданова АМН України);

Телемедичний консультативний центр з − 
ортопедії та травматології (Донецький НДІ орто-
педії та травматології);

Телемедичний консультативний центр з − 
медичної радіології, комп’ютерної томографії та 
УЗІ (Центр радіаційної діагностики, м. Одеса);

телемедичні консультативні центри з транс-− 
телефонної ЕКГ (Вінниця, Житомир, Запоріжжя, 
Кіровоград, Київ, Харків).

Третім видом лікувально-діагностичних кон-
сультацій є довідково-консультаційні та інформа-
ційні системи [6]. Наприклад, інформаційна сис-
тема «Медичні Інтернет-консультації», що є комп-
лексною інтерактивною системою визначення 
стану здоров’я людини. Ця система містить тести, 
за якими можна визначити показники соматично-
го, психофізіологічного та психічного компоненту 
здоров’я. Мета цієї інформаційної системи – долі-
карське самотестування та надання консультацій 
користувачеві щодо:

– самостійного виконання профілактичних 
заходів;

– обов’язкового звертання до лікаря.
Використання обчислювальної техніки в до-

кументуванні інформації під час телемедичних 
лікувально-діагностичних консультацій сприяє 
оперативному наданню спеціалізованої допомоги 
на відстані, зокрема в екстремальних ситуаціях, та 
є одним із засобів дистанційного підвищення ква-
ліфікації лікарів.

Однак, використання саме новітніх інфор-
маційних технологій допоможе медичним закла-
дам оперативніше вирішувати проблеми, зокрема 
проблему зниження витрат з одночасним покра-
щенням медичних послуг. Саме на це спрямовані 
перспективні проекти електронного урядування в 
галузі медичного обслуговування.

Онлайнові служби e-health. Цим проектом 
передбачено надання послуг в онлайновому режи-
мі, що дає змогу пацієнтам взаємодіяти з медич-
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ними службами в будь-який час, використовуючи 
на свій розсуд будь-який канал зв’язку. Це – інтер-
активне цифрове телебачення, центри обробки ви-
кликів та публічні кіоски. Зазначений проект роз-
вивається: спеціальні засоби, зокрема електронне 
призначення ліків, електронне лікування та доступ 
до медичної інформації через електронні медичні 
картки, мають бути впроваджені протягом наступ-
них кількох років. 

Мобільна обробка даних. Розрізняють вну-
трішню мобільність (мобільні пристрої для збору 
даних та інформаційні системи лікарень вико-
ристовуються безпосередньо під час щоденного 
контрольного обходу пацієнтів) і зовнішню мо-
більність (дистанційний доступ до задокументо-
ваної інформації про пацієнтів). Для здійснення 
такої мобільної обробки інформації використову-
ють такі засоби, як портативні органайзери, леп-
топи або прилади для надомного догляду, подібні 
до електрокардіографів, ваг або вимірювачів рівня 
глюкози у крові. Рішення мають бути сумісними 
з різними платформами та забезпечувати взаємо-
дією мобільних пристроїв як з іншою мобільною 
апаратурою, так і з централізованими базами да-
них. У свою чергу централізовані бази, в яких збе-
рігається задокументована медична інформація, 
мають бути відкритими для віддалених підклю-
чень. Потреба в безпечному передаванні даних 
та протоколюванні підвищує вимоги до рішення 
зі зберігання даних. Ще однією можливістю є ре-
плікація даних на мобільні пристрої, що дозволяє 
користувачам працювати в автономному режимі, 
а потім синхронізувати дані під час наступного 
з’єднання з мережею [16]. 

Однак, мобільна обробка даних створює нові 
проблеми в галузі інформаційної безпеки та кон-
фіденційності даних. Ідентифікаційні системи 
також мають бути мобільними та захищеними від 
несанкціонованого використання. Приміром, кор-
порація Microsoft разом із партнерами розробила 
підходи, які допомагають поєднати корисність із 
безпекою та конфіденційністю [9].

Електронні історії хвороб. В електронних 
історіях хвороб документують інформацію про лі-
кування пацієнтів. Такий документ ведеться про-
тягом усього життя конкретної особи. Крім того, 
власник електронної історії хвороби може отри-
мувати доступ до своїх медичних даних у будь-
який час та передавати права доступу до цього до-
кумента будь-яким особам, яким він довіряє. 

Медичний заклад має зберігати електронні 
історії хвороб з використанням систем баз даних, 

які підтримують конфіденційні транзакції та дис-
танційний доступ до сховища [18].

Портали – це інтерфейс, що відіграє важ-
ливу роль у наданні служб e-health. Вони можуть 
охоплювати окремі аспекти, на зразок надання ін-
формації про окрему хворобу, або через них може 
забезпечуватися повний спектр послуг з охорони 
здоров’я. Обсяг медичних послуг, що надаються 
за допомогою порталів, практично необмежений – 
від віртуальних спільнот, електронних історій хво-
роб та медичного контенту до електронних рецеп-
тів, онлайнових аптек тощо. Підтримка порталу 
означає обробку великих обсягів медичної інфор-
мації з різноманітних джерел. Без надійної сис-
теми керування контентом (Content Management 
System – CMS) потенційні можливості порталу 
залишаться невикористаними; безпека потоків да-
них, автентифікація, авторизація та конфіденцій-
ність є не менш важливими питаннями. Так само 
інтероперабельність у межах порталу різних під-
систем, наприклад, медичного словника або EPR, 
є життєво важливою для досягнення простоти ви-
користання та задоволення замовника [15].

Громадська охорона здоров’я. Громадську 
охорону здоров’я можна пов’язати з багатьма те-
мами, що обговорювалися вище, з електронними 
історіями хвороб, порталами або мобільною об-
робкою даних. Проте, підходи до вирішення цих 
завдань різні. Громадська охорона здоров’я за-
вжди розглядає групи громадян, певні прошарки 
населення, і означає моніторинг здоров’я цих груп 
та надання їм медичних послуг (наприклад, вак-
цинація дітей); вона пов’язана з плануванням са-
мої системи охорони здоров’я [15].

Електронні рецепти. Документування ін-
формації в онлайнових рецептах підвищить ефек-
тивність та безпеку цього процесу в майбутньому 
та дозолить проводити автоматичну перевірку за 
медичними базами даних і власними медичними 
записами пацієнта, що знизить ризик виникнення 
негативної перехресної реакції препаратів та ін-
ших негативних наслідків лікування. Така систе-
ма повинна скоординовано працювати в аптеках, 
лікарнях та кабінетах лікарів. Центральні бази 
даних рецептів дозволяють порівнювати побічні 
ефекти від вживання препаратів. Крім того, рецепт 
може бути перевірений на відповідність діагно-
зу та правильність дозування кожного препарату. 
Можливим буде автоматизувати обчислення вар-
тості та встановлення шляхів доставки для замов-
лень, які повторюються. База даних має паралель-
но обробляти велику кількість клієнтів, оскільки 
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кілька груп учасників можуть потребувати досту-
пу водночас. Електронні рецепти можуть містити 
лише обмежені обсяги даних, тому такі рішення, 
як смарт-картки, можуть допомогти з ідентифіка-
цією користувачів та гарантуванням безпечного 
зберігання й доступу до їхньої інформації [8].

Електронні медичні картки відіграють усе 
важливішу роль у передаванні та наданні дозволу 
на використання медичної інформації. Доступ до 
цих документів може здійснюватися простіше, в 
результаті чого знизяться витрати на обробку да-

них у кабінетах лікарів, лікарнях, аптеках та фон-
дах медичного страхування [9].

Отже, в статті лише окреслено аспекти функ-
ціонування різних видів інформаційних техно-
логій. Однак, переконливо доведено, що впро-
вадження інформаційних технологій у докумен-
туванні медичної інформації є своєчасним і пер-
спективним. Зокрема, це сприятиме становленню 
та розвитку електронного урядування в галузі ме-
дичного обслуговування в Україні. 
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ПЕРЕДУМОВИ ФОРМУВАННЯ ДОКУМЕНТАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ

В.Г. Спрінсян 

Обґрунтовується необхідність формування у структурі сучасного документознавства самостійного 
наукового напрямку – документаційний менеджмент, розглядається сутність документаційного менеджменту 
та зміст термінів «керування/управління документацією», «документаційне забезпечення управління», «керування 
документаційними процесами», «документаційний менеджмент»; розкривається сутність документаційного 
менеджменту.

Ключові слова: документаційний менеджмент, документознавство, діловодство, документаційне 
забезпечення управління, керування документаційними процесами, стандарт.

PRE-CONDITIONS OF FORMING OF DOCUMENTATION MANAGEMENT

V.G. Sprinsjan 

The necessity of foruvannya is grounded for the structure of modern dokumentoznavstva of independent scienti c di-
rection – dokumentaciy noy management, essence of documentation menedzhmenta and maintenance of terms «manage-
ment/management a document», «documentation providing of management», «management documentation processes», 
«documentation management is examined»; essence of documentation menedzhmenta opens up.

Keywords: documentation management, documentation, record keeping, the documentation provision of manage-
ment, documentation management processes, standard.

Спрінсян В.Г. ©

Одним із пріоритетних завдань розвитку су-
часного документознавства є подальша структу-
ризація цієї науки, що передбачає послідовне син-
тезування документознавчих реалій. Результатом 
такого синтезування має стати поява та розвиток 
нових наукових напрямів, які інтегрують низку 
споріднених складових, що склалися в сучасному 
документознавстві.

Більшість дослідників вважають об’єктом 
документознавства документ. Але це центральне 
поняття науки, на жаль, не має спільного тракту-
вання у працях провідних документознавців – 
С.Г. Кулешова, Н.М. Кушнаренко, М.С. Слободя-
ника, Г.М. Швецової-Водки та їхніх численних 
учнів і послідовників. Полісемантичність поняття 
документ найбільш повно проаналізована у вагомих 
працях Г.М. Швецової-Водки [1; 2]. Відзначимо, що 
полісемантичність базового поняття документ при-
вело до формування та конкурентного розвитку 
двох базових версій документознавства – широ-
кого, прихильниками якого є Н.М. Кушнарен-
ко [3], М.С. Слободяник [4], Г.М. Швецова-Водка 

[1, 2], та спеціального, який досліджує документи, 
що функціонують в архівах, та діловодстві, які ви-
вчаються у працях С.Г. Кулешова [5; 6] та В.В. Без-
драбко [7; 8]. Представники обох напрямів почали 
активно використовувати поняття документація, 
маючи на увазі офіційні, насамперед службові до-
кументи. Зокрема, С.Г. Кулешов справедливо за-
значає, що «під системою документації розуміють 
сукупність взаємозв’язаних службових документів, 
що застосовують у певній сфері діяльності чи га-
лузі» [5, 9].

Метою даної статті є обґрунтування до-
цільності виділення у структурі документознав-
ства нового наукового напряму – документаційно-
го менеджменту. Цей напрям інтегрує попередні 
здобутки наукової практичної діяльності з дослі-
дження й управління документацією.

Із середини ХІХ ст. і по теперішній час комп-
лекс робіт з документацією на території колиш-
нього СРСР здійснювався у межах діловодства як 
сфери практичної діяльності, робота в якій потре-
бує спеціальної підготовки. Саме тому діловод-
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ство за своєю суттю є досить наукоємною сферою 
практики. Цю особливість ще у середині ХІХ ст. 
підкреслив М.В. Варадінов, який розділяв діло-
водство на теоретичне та практичне, розуміючи 
його у теоретичному значенні як «науку, що ви-
кладає правила складання ділових паперів, актів 
і самих справ», а також вивчає «зовнішні» і «вну-
трішні властивості» ділових паперів. Практичне ж 
діловодство, на його думку, – це «загальний по-
рядок виробництва справ у людних місцях за да-
ними законами, формами, за якими встановилися 
зразки ділових паперів» [9, 11].

У сучасному українському документознав-
стві найбільш послідовно погляди М.В. Вараді-
нова розвиває О.М. Загорецька [10]. Проте, теоре-
тичне підґрунтя діловодства у колишньому СРСР 
почало розвиватися в межах документознавства. 
Пріоритетним напрямом розвитку цієї науки ста-
ло теоретико-прикладне забезпечення розвитку 
діловодства [6]. Серед найбільш вагомих приклад-
них здобутків радянського документознавства 
безумовним успіхом є комплексне нормативно-
методичне забезпечення розвитку діловодства.

Знаний російський дослідник М.В. Ларін 
розмежовує поняття діловодство і документацій-
не забезпечення управління, дотримуючись думки, 
що «діловодство – це більш формальне поняття 
(регламент, правило, умова, конструкція, що су-
воро визначає порядок роботи з документами (на-
приклад, інструкція з діловодства), а документа-
ційне забезпечення управління – поняття іншого 
характеру, сутність якого полягає в забезпеченні 
процесу управління, зокрема прийняття рішення, 
документованою інформацією, при цьому вклю-
чаючи в нього аналітичні компоненти, зв’язок 
управлінських функцій з документами, що їх об-
слуговують.

Показово, що діловодство і документаційне 
забезпечення управління, попри певні, зазначені 
М.В. Ларіним, відмінності, є практичними напряма-
ми і експериментальною базою документознавства.

А.М. Сокова сформулювала важливе положен-
ня, згідно з яким у різні історичні періоди актуалі-
зується вивчення документознавством різних видів і 
форм документації, а відтак – і появи нових термінів, 
що фіксують нове розуміння про документ та роботу 
з ним. Приміром, у 1970-і рр., виконуючи соціальне 
замовлення суспільства, документознавство фор-
мувалось як теорія документаційного забезпечення 
управління, а в 1980-і рр., у зв’язку з інформатиза-
цією суспільного життя, – центр досліджень перемі-
щується на машиночитані документи [12].

На основі врахування традицій і накопичено-
го досвіду роботи з документами історично виро-
блена сукупність певних принципів і правил, що 
визначають вимоги до підготовки документів та 
організації роботи з ними. Ця діяльність поєднує в 
собі елементи діловодства і документаційного за-
безпечення менеджменту. Разом з тим останнє ви-
конує функцію інформаційного постачання на всі 
ділянки управління такої документації, обсяги і 
якість якої відповідали б вимогам і потребам при-
йняття і виконання будь-якого управлінського рі-
шення. Як зазначає Н.І. Гончарова, документацій-
не забезпечення менеджменту – це організаційно-
методична діяльність, спрямована на створення 
управлінських документів і моніторингу їхнього 
використання в процесі прийняття рішень та реа-
лізації основних функцій управління [13, 113].

Основною метою системи інформаційно-
аналітичного забезпечення у сфері менеджменту, як 
стверджує Л.І. Бушуєва, є підтримка діяльності за 
допомогою збору та перетворення інформації у фор-
му, що необхідна менеджеру, яка дозволяє йому оці-
нити стан об’єкта діяльності, розробляти, приймати 
й організовувати виконання певних рішень [15].

Проте, нові вимоги сучасного бізнесу, кому-
нікацій, ІТ-систем потребують нового світогляд-
ного, архітектурно-системного підходу до про-
цесів діловодства. У сучасних автоматизованих 
корпоративних системах (ERP, MES, HRM, CRM, 
EDRM, ERM та ін.) робота з документацією вже 
виходить за межі функцій обслуговування та під-
тримки ділових процесів. Документаційні модулі 
підприємства в них не лише супроводжують, а й 
структурують бізнес-процеси, змінюючи стерео-
типи роботи з документацією з діловода-виконавця 
на діловода-менеджера.

Якщо раніше діловодство у менеджменті вва-
жалося завданням другорядним, яке має вирішува-
тися на нижчому канцелярському рівні організації, 
то сьогодні практика показала, що воно перебуває 
в компетенції всіх осіб усередині підприємства 
(починаючи з керівника і закінчуючи простими 
службовцями) як суб’єктів діловодства, які пра-
цюють із документами, визначають порядок робо-
ти з ними та їхнє призначення. Особливої актуаль-
ності ця робота набуває в ситуації застосування 
керівником комп’ютерних інформаційних систем 
підтримки рішень (англ. Decision Support System) 
та підтримки виконання рішень, коли навіть інту-
їтивні думки керівника формалізуються докумен-
тально. Все це потребує підвищення статусу діло-
водства у документознавстві та менеджменті.
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Традиції радянського документознавства зна-
йшли подальший розвиток у межах управлінсько-
го документознавства, наукова основа яких була 
закладена у працях С.Г. Кулешовим [5] і одержала 
подальший розвиток у роботах В.В. Бездрабко [7].

Основну увагу фундатори вітчизняного 
управлінського документознавства зосередили на 
розробці теоретичних засад цього наукового на-
пряму та розробці понятійного апарату. Значна 
увага приділена розробці класифікації та типоло-
гії управлінської документації, а також уніфікації 
та стандартизації документування та розробці 
науково-обґрунтованих рекомендацій, спрямова-
них на розвиток діловодної практики. Дослідника-
ми обґрунтовані завдання й основні напрями роз-
витку управлінського документознавства. Значна 
увага приділяється аналізу зв’язків цього напряму 
науки про управлінську документацію з іншими 
галузями знань, насамперед з архівознавством, те-
орією документознавства, мовознавством, інфор-
матикою тощо.

Проте, на нашу думку, слід детальніше роз-
глянути зв’язки управлінського документознав-
ства з теорією менеджменту і теорією соціальних 
комунікацій.

В.В. Бездрабко відносить до управлінської 
документації «… систему документації, що забез-
печує виконання управлінських функцій» [7, 46]. 
Таку позицію поділяє і С.Г. Кулешов. Обраний 
підхід дозволяє дослідникам віднести до управ-
лінської фактично всю документацію, що цирку-
лює в установі. Спроба конкретизувати це понят-
тя здійснив М.С. Слободяник при обґрунтуванні 
місця галузевого документознавства у структурі 
науки про документ. Він відносить до управлін-
ської лише документацію, що створена в результа-
ті управлінської діяльності та слугує подальшому 
розвитку цієї діяльності [16]. Отже, управлінське 
документознавство розвивається досить активно. 
Її здобутки сприяють подальшому розвитку діло-
водної практики. Вони можуть плідно використо-
вуватись як теорією документознавства, так і но-
вим напрямом цієї науки – теорією документацій-
ного менеджменту.

У країнах дальнього зарубіжжя теоретич-
ні та практичні напрями роботи з документаці-
єю досить органічно поєднуються у меж-
ах «Records management». За даними В.В. Без-
драбко, цей напрям почав розвиватись у США 
з 1880 р. [7, 121]. Принциповою відмінніс-
тю «Records management» є виділення життєвого 
циклу документа, що охоплює процеси створен-

ня, приймання, зберігання, використання, переда-
вання до архіву або вилучення документа для зни-
щення [17, 7]. Фахівці систематично проводять до-
слідження вищевказаних етапів життєвого циклу 
документації, що створює необхідне теоретичне 
підґрунтя для вдосконалення практики. Важливим 
результатом поєднання теоретичної та практичної 
діяльності стала розробка міжнародного стандар-
ту ISO 15489 – 2001 «Information and doсumentati
on. Reсords management».

Цей стандарт рекомендовано для перекладу з 
урахуванням національної специфіки всім держа-
вам. Таке рішення сприяло активізації досліджень 
з управління документацією.

Одне із перших визначень управління доку-
ментацією належить А.М. Соковій, яка визначила 
його як складно структурований процес, що поля-
гає в «організації точного і повного документуван-
ня діяльності підприємств, створення відповід-
них форм документів; упровадженні механізму 
контролю за обсягом і якістю створюваних доку-
ментів із метою упередження появи непотрібних 
і надлишкових; забезпеченні якісного виконання 
всіх доручень і завдань, спрощенні діяльності 
кожної організації зі створення, накопичення та 
використання документальних форм; надійному 
зберіганні та вчасній ліквідації непотрібних доку-
ментів; юридичному обґрунтуванні всіх аспектів 
управління документацією» [18, 9]. Ґрунтовний 
аналіз управління документацією, насамперед у 
автоматизованому режимі, досліджував М.В. Ла-
рін [11]. Залученню широкого кола російських 
фахівців до розв’язання цієї проблеми сприяло 
утворення громадської організації «Гільдія управ-
лінців з документації», діяльність якої активно 
відображається у мережі Internet. В українському 
документознавстві зарубіжний досвід управління 
документацією досліджено у дисертаціях І.Є. Ан-
тонечко [19] та В.В. Рудюка [20]. Теоретичні здо-
бутки у цій сфері знайшли відображення в дисер-
тації В.В. Добровольської, яка розробила модель 
системи управління документацією в галузі куль-
тури і обґрунтувала стратегію подальшого розви-
тку цієї системи [17]. Сьогодні стандарти з управ-
ління документацією розроблені на терені СНД, 
зокрема в Україні, Росії та Білорусі.

Стандартизація управління документацією 
дозволяє більш ефективно організувати роботу з 
документами. Саме стандартизація політики та 
процедур управління документацією забезпечує 
належну увагу процесу введення документації 
та збереженості всіх документів, а використання 
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стандартної методики та процедур – більш швид-
кий та ефективний пошук документної інформації. 
І це насамперед стосується управління докумен-
тами всіх видів та на всіх носіях, створених або 
отриманих будь-якою організацією в процесі її ді-
яльності, а також фізичними особами (суб’єктами 
підприємницької діяльності), які створюють та 
працюють із документами.

Таким чином, діловоди-практики та вчені, що 
досліджують проблеми управлінського докумен-
тознавства й управління документацією, дослі-
дили досить широке коло теоретико-прикладних 
проблем організації документації.

Проте, низка проблем комплексного дослід-
ження управління документацією виходять за 
межі існуючих наукових напрямів і сформованих 
дослідницьких підходів. Їхня якісна розробка по-
требує інтеграції пізнавальних можливостей доку-
ментознавства і теорії менеджмента.

Таке становище об’єктивно зумовлює необ-
хідність збагачення структури сучасного докумен-
тознавства новим напрямом – документаційним 
менеджментом.

Відзначимо, що емпіричні дослідження у 
цьому напрямі вже започатковані у країнах даль-
нього зарубіжжя.

Документаційний менеджмент ґрунтується 
на принципах роботи систем управління доку-
ментами – практики ведення документації орга-
нізації з моменту їхнього створення до остаточ-
ного знищення. Але, якщо останні мають кон-
кретний локальний характер, документаційний 
менеджмент позиціонується як система, яку вже 
не можна розглядати як забезпечуючий модуль, а 
як певну управлінську інформаційну архітектуру, 
що певним чином моделює віртуальну проекцію 
компанії. Тому, на нашу думку, документаційний 
менеджмент своєрідно поєднує в собі прикладну 
та теоретичну частини роботи з документом, яка 
є не лише ефективною технологічною системою 
роботи з документами, але й певною філософією 
управління підприємством, яка є результатом ево-
люції роботи з документацією.

1989 р. європейське співтовариство у 
межах програм European Credit Transfer System та 
EuropeanCommunity Action Scheme for the Mobility 

of Universiity Students ухвалили стандарт освітньо-
професійної програми фахового спрямування 
«Documentation Science and information Resources 
Management». Така увага до нової сфери профе-
сійної діяльності є результатом інтенсивного роз-
витку потужного наукового напряму, особливістю 
якого є документ і люди, які організують роботу з 
документами, що й становить суть документацій-
ного менеджменту.

Усі види діяльності підприємства супровод-
жуються документами і закріплюються доку-
ментально, тому документаційний менеджмент 
фактично має місце в усіх управлінських сферах 
підприємства (фінансовій, організаційній, іннова-
ційній, кадровій, виробничій тощо). Документа-
ційний менеджмент тісно пов’язаний з інформа-
ційним менеджментом як комплекс завдань управ-
ління на всіх етапах життєвого циклу підприєм-
ства, що охоплює всі дії та операції, пов’язані як 
із документами в усіх формах і станах, так і з під-
приємством у цілому на основі даних документів.

Проте, попри безперечну теоретичну та прак-
тичну значущість, цей напрям ще не інституційо-
ваний. Відповідно не обґрунтовані основні компо-
ненти його розвитку.

Ми пропонуємо розглядати документаційний 
менеджмент як самостійний напрямок докумен-
тознавства, що покликаний розробляти теоретико-
методичні засади функціонування та розвитку 
складної динамічної документно-комунікаційної 
системи, яка забезпечує керівництво документа-
цією, документними структурами, процесами і 
технологіями, а також працівниками, які їх здій-
снюють.

На сьогодні нагальним завданням докумен-
тознавства є трансформація документаційного ме-
неджменту в самостійну документознавчу дисци-
пліну. Для цього необхідно обґрунтувати її статус 
(об’єкт, предмет, функції та структуру); визначити 
основні дослідницькі напрями і зв’язки з іншими 
науками; розробити концептуальну модель і стра-
тегічні засади її розвитку.

Документаційний менеджмент повинен плід-
но розвиватися на основі комплексного викорис-
тання здобутків документознавства у поєднанні з 
пізнавальним потенціалом теорії менеджменту.

Спрінсян В.Г.
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УДК 001.4:651.4/.9 

ПРО НАРІЖНИЙ ТЕРМІН УКРАЇНСЬКОЇ ДОКУМЕНТОЗНАВЧОЇ 
ТЕРМІНОСИСТЕМИ

О.М. Тур 

У статті проаналізована семантична структура термінів керування документацією та управління 
документацією; здійснений порівняльний аналіз цих номінацій у сучасних наукових та нормативних джерелах.

Ключові слова: керування документацією, управління документацією.

KEY TERMS OF UKRAINIAN TERM SYSTEM 
OF DOCUMENTATION

O.M. Tur

The paper analyzes the semantic structure of terms document management and records management; made   a com-
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ХХІ століття надзвичайно активно продукує 
наукові знання. Нові поняття спонукають учених 
до пошуку вичерпних номінацій, що повинні від-
повідати вимогам спілкування у спеціальних сфе-
рах, сприяти народженню й розвиткові нових ідей, 
бути почасти інструментом пізнання, регулюючи та 
направляючи професійно-наукову діяльність уче-
них. Таким засобом номінації, носієм професійно-
наукової суті понять є термін. Саме він покликаний 
структурно, семантично інформувати про те, які 
поняття об’єктивної дійсності в них зафіксовано. 
«Будучи найважливішим засобом наукової комуні-
кації, вони [терміни] органічно включаються в про-
цес і результати наукового пізнання. Саме тому тер-
мінологію називають також «граматикою знання», 
що фіксує взаємозалежні відношення базових еле-
ментів наукового мислення» [16, 93].

Термінологи давно звернули увагу на пробле-
му зв’язку термінологічної номінації і предикації, 
адже вибір у термінології того чи іншого її спо-
собу – явище не випадкове. Можемо вважати, що 
мова є і первинною, і, водночас, вторинною сто-
совно появи нових наукових знань. Вона завжди 
відстає у фіксації понять від самого процесу їх-
нього створення. «Остаточній» номінації, як за-
значає Л.В. Туровська, часто передують первинні 
номінації, що дають матеріал для роздумів і доби-
рання відповідніших назв із тих, що виникли або 
запропоновані діячами конкретної галузі» [16, 92]. 

Як зазначав О. Реформатський, для адекватного 
виконання інформаційної функції термін ство-
рюється в результаті неодноразового кодування й 
перекодування елементів, з яких формується: «Без 
кодування немислиме моделювання комунікатив-
них систем і самого розумового механізму» [13].

Мета статті – проаналізувати семантичну 
структуру термінів керування документацією – 
управління документацією; здійснити порівняль-
ний аналіз цих номінацій у сучасних наукових та 
нормативних джерелах.

Актуальність дослідження. Міждисциплі-
нарний характер документознавства, поява різних 
концепцій, поглядів на структуру науки зумовив 
появу низки понять, що мали нечітку номінацію. 
У таких умовах виявляється необхідність актив-
ного проведення термінологічних досліджень, 
спрямованих на систематизацію, уніфікацію та 
кодифікацію терміносистеми. Оскільки наука не 
стоїть на місці, а її мова постійно знаходить нові 
засоби для фіксації результатів такого розвитку, 
маємо констатувати потребу в регулярній «реві-
зії» словникового термінологічного складу. Тож, у 
поле зору, незважаючи на статус стандартизовано-
го, потрапив термін керування документацією. 

На тлі стрімкого розвитку сфери діловодства, 
що припав на 60-70-і рр. ХХ ст., спостерігалося 
збагачення галузевої термінології: окрім устале-
ного терміна діловодство, з’являються неологеми 
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документаційне забезпечення управління та управ-
ління (керування) документаційними процесами, 
значення яких були зафіксовані в ГОСТ 16487 «Де-
лопроизводство и архивное дело. Термины и опред-
еления» та основних положеннях Єдиної держав-
ної системи діловодства. У 1980-х рр. до наукового 
вжитку потрапляє термін управління документаці-
єю. На думку А.М. Сокової, якій належить одне з 
перших визначень цього термінологічного слово-
сполучення, управління документацією – «складно 
структурований процес, що полягає в організації 
точного й повного документування діяльності під-
приємств, створення відповідних форм докумен-
тів; упровадженні механізму контролю за обсягом 
і якістю створюваних документів із метою уперед-
ження появи непотрібних і надлишкових; забезпе-
ченні якісного виконання всіх доручень і завдань, 
спрощенні діяльності кожної організації зі створен-
ня, накопичення та використання документальних 

форм; надійному зберіганні та вчасній ліквідації 
непотрібних документів; юридичному обґрунту-
ванні всіх аспектів управління документацією» 
[15]. Активно послуговувався терміном управлін-
ня документацією і відомий російський дослідник 
М.В. Ларін [6]. На його думку, управління доку-
ментацією – це повноцінна управлінська функція 
організації, реалізація якої розповсюджується на 
всі стадії життєвого циклу документів (від ви-
никнення документів – до їхнього знищення або 
передавання на зберігання до архіву), всі види до-
кументів і системи документації організації [6]. 

Історично термін управління документацією 
з’явився в США. Ураховуючи беззаперечну автори-
тетність американських спеціалістів у розробленні 
питання управління документацією, спробуємо ви-
значити розуміння ними та вітчизняними вченими 
сутності цього терміна, порівнявши визначення з 
закріпленими в сучасних нормативних актах.

Про наріжний термін...

Дж. Роудз 

Сукупність елементів, що охоплює повний життєвий цикл документів з часу 
їхнього створення до знищення чи передачі в архів і дозволяє через досягнення 
ефективної документальної діяльності сприяти розвитку організації за рахунок 
систематичного використання документованої інформації [6].

Ф. Хортон, 
К. Леннон

Функція управління, що поширюється на життєвий цикл документів, включаючи 
їхнє створення, проходження, тимчасове зберігання, передачу на постійне зберігання 
і знищення, є складовою частиною управління інформаційними ресурсами і зі своєю 
важливістю має підстави бути віднесеною до основних (стратегічних) функцій 
управління [6]. 

М. Баккленд

Пов’язана з цілями і завданнями організації сфера практичної діяльності 
керуючих документацією, яка включає в себе пошук інформації, складання переліків 
документів із зазначенням термінів їхнього зберігання, опис документів, індексацію та 
класифікацію документів, організацію доступу до документів, інформаційні технології 
роботи персоналу [6]. 

Термінологічна група 
Міжнародної ради 

архівістів

Сфера загального адміністративного управління, що спрямована на економне та 
ефективне використання і зберігання документів протягом їхнього життєвого циклу 
[6].

Сокова А.М.

Організація точного й повного документування діяльності підприємств, створення 
відповідних форм документів; упровадження механізму контролю за обсягом і якістю 
створюваних документів із метою упередження появи непотрібних і надлишкових; 
забезпечення якісного виконання всіх доручень і завдань, спрощення діяльності 
кожної організації зі створення, накопичення та використання документальних 
форм; надійного зберігання і вчасної ліквідації непотрібних документів; юридичного 
обґрунтування всіх аспектів управління документацією [15].

Ларін М.В.

Повноцінна управлінська функція організації, реалізація якої розповсюджується на 
всі стадії життєвого циклу документів (від виникнення документів – до їхнього знищення 
або передавання на зберігання до архіву), всі види документів і системи документації 
організації. Управління документацією базується на принципах економічності та 
ефективності і на широкому використанні нових інформаційних технологій, що 
забезпечують якісний менеджмент стосовно документації організації як повноцінного 
ресурсу управління. Тим самим підкреслюється взаємозв’язок документації та інформації 
в управлінні [6].

Визначення терміна управління документацією вченими
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ДСТУ 4423:2005 «Ін-
формація та докумен-
тація. Керування доку-
ментацією» (національ-
на версія ISO 15489-
1:2001(Е) Information and 
documentation – Records 

management)

Галузь керування, яка відповідає за ефективний і систематичний контроль за 
створенням, прийманням, зберіганням, використанням, передаванням до архіву та 
вилученням для знищення службових документів, охоплюючи процеси відбирання 
та зберігання в документальній формі свідчень та інформації про ділову діяльність 
[10, 11].

ДСТУ 2732:2004 «Ді-
ловодство й архівна 

справа. Терміни та 
визначення понять»

Комплекс заходів, спрямованих на здійснення процесів створювання службових 
документів [9].

Як бачимо, єдності в розумінні сутності цих 
понять немає. Хочеться констатувати, що, попри 
закріплення у нормативних актах (стандартах) 
терміна «керування документацією», у працях су-
часних науковців спостерігається паралельне його 
вживання з терміном «управління документацією» 
[2, 1, 4, 5, 18, 3, 17]. 

Така синонімія спричинена, передусім, пере-
кладом англомовного терміна record management у 
модифікованій версії ISO 15489-1:2001 «Information 
and documentation – Records management» – ДСТУ 
4423:2005 «Інформація та документація. Керуван-
ня документацією». 

На сьогодні спеціалісти з менеджменту еле-
ментами логіко-поняттєвого апарату своєї галузі 
визнають такі: операційний менеджмент – управ-
ління операційною системою [12], менеджмент 
персоналу – управління персоналом [8], корпора-
тивний менеджмент – корпоративне управління 
[7] та ін. Це дозволяє визнати доцільний переклад 
records management – управління документацією. 

«Словник української мови» зазначає: Управ-
ління, я, сер. – 1. Дія за значенням управляти 2. 2. 
Адміністративна установа або відділ якоїсь уста-
нови, організації, що відає певною галуззю госпо-
дарської, наукової, військової і т. ін. діяльності. 
3. Те саме, що керування 2. [14, Т. 10, с. 468]. 

Управляти 2, яю, яєш, недок., ким, чим і без 
додатка. 1. Спрямовувати діяльність, роботу кого-, 
чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; керувати. 
2. Користуючись кермом та іншими регулюючими 
пристроями, спрямовувати рух, хід, роботу чого-
небудь [14, Т. 10, с. 469.].

Керування, я, сер. 1. Дія за значенням керу-
вати 1, 2; керівництво (у 1 знач.). 2. перев. з означ. 
Система або сукупність приладів, за допомогою 
яких керують машинами, механізмами тощо. 3. грам. 
Зв’язок між словами в реченні, при якому залежне 
слово ставиться в тому відмінкові, якого вимагає 
керуюче слово [14, Т. 4, с. 143]. Керувати, ую, 

уєш, недок. 1. неперех., звичайно чим. Користу-
ючись кермом та іншими пристроями, спрямо-
вувати рух, хід, роботу чого-небудь. 2. неперех., 
звичайно ким, чим. Спрямовувати діяльність 
кого-, чого-небудь; бути на чолі когось, чогось; 
давати вказівки; розпоряджатися. 3. неперех., 
чим, грам. Зумовлювати відповідний відмінок 
слова, вимагати після себе певного відмінка 
слова [14, Т. 4, с. 144].

Як бачимо, значення слова керування пере-
дусім визначається як дія за значенням керувати: 
користуючись кермом та іншими пристроями, 
спрямовувати рух, хід, роботу чого-небудь (ке-
рувати літаком, машиною, агрегатом тощо) або 
Спрямовувати діяльність кого-, чого-небудь; бути 
на чолі когось, чогось; давати вказівки; розпоряд-
жатися (у такому значенні ми вживаємо сполуки 
керування підприємством, установою, бо керів-
ник – на чолі підприємства, установи). Скерову-
вати – основна функція у діях, що позначаються 
терміном керування.

Однак, коли йдеться про документацію, як і, 
на нашу думку, про конфлікти, якість та ін., варто 
вживати термін управління (управління конфлікта-
ми, а не керування конфліктами; управління якіс-
тю, а не керування якістю). До речі, національний 
стандарт ДСТУ ISO 9001:2009 «Системи управ-
ління якістю. Вимоги» відповідає ISO 9001:2008 
«Quality management systems – Requirements». Як 
бачимо, quality management українською мовою 
переклали як управляння якістю (не керування!).

Автор статті не позиціонує себе «останньою 
інстанцією», а свою думку з приводу слововжи-
вання – істиною в ній. Однак, думається, що по-
важний «вік» терміна керування документацією 
не стане перепоною науковій дискусії серед лінг-
вістів та документознавців щодо правомірності 
його вживання.
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АРХІВНІ ЕЛЕКТРОННІ БАЗИ ДАНИХ ТА ЕКСПЕРТНІ СИСТЕМИ

Г.В. Папакін
К.С. Піхотенко

У статті проаналізовано зарубіжні наукові дослідження в галузі експертних систем для застосування їх в 
архівній практиці. Коротко розглянуто структуру довідкового апарату до документів Національного архівного 
фонду України. Також досліджено можливості впровадження технології експертних систем для створення та 
управління базами даних архівних документів.

Ключові слова: база даних, довідковий апарат, експертні системи, електронний архівний документ, елек-
тронний довідник, Національний архівний фонд.

ARCHIVAL ELECTRONIC DATABASES AND EXPERT SYSTEMS

H. Papakin,
K. Pikhotenko

The paper presents the analysis of the foreign scienti c research of the expert system technology for using it in archi-
val practice. It has been brie y examined the structure of the reference apparatus for National Archival Fund documents. 
It has been also explored the abilities of implication expert system technology for creation and processing databases of 
archival documents.

Keywords: database, reference apparatus, expert systems, electronic archival document, electronic reference guide, 
National Archival Fund.
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Щорічно на державне зберігання надходить 
близько 1 млн справ від міністерств, відомств, 
установ, організацій та підприємств. І щоб забез-
печити якісний доступ до величезного масиву до-
кументів, які формує Національний архівний фонд 
(НАФ) України, необхідно мати досконалий довід-
ковий апарат. Проблема створення такого довідко-
вого апарату є досить пріоритетною в українській 
архівній справі та архівознавстві. Вирішення цієї 
проблеми пов’язане з останніми здобутками укра-
їнської історичної науки, узагальненням світового 
досвіду, а також зі станом упровадження новітніх 
технологій. Останні посідають важливе місце, 
якщо йдеться про значні обсяги документної ін-
формації [7, 205]. Особливо цікавим з практичної 
точки зору постає напрямок штучного інтелекту – 
експертні системи (ЕС).

Дослідження можливості впровадження та 
використання ЕС в галузі архівної практики про-

водяться вже досить давно. Ще наприкінці 80-х – 
на поч. 90-х рр. XX ст. ряд учених розвинутих кра-
їн Заходу, працівники провідних американських 
лабораторій штучного інтелекту та керівники екс-
периментальних проектів ЕС вивчали особливості 
їхнього застосування в реальному житті. У березні 
1991 р. за сприяння Національного управління ар-
хівів та документації США (NARA) було опублі-
ковано інформаційно-технічний звіт «Технологія 
експертних систем та її впровадження в архіви», 
який став результатом даного 8-місячного дослі-
дження. Автор звіту Авра Міхельсон (фахівець 
відділу технічних досліджень NARA) у вступі 
зазначала, що основним завданням NARA є отри-
мання, збереження цінних архівних документів 
державного значення і забезпечення доступу до 
них. На її думку, ЕС мають поліпшити розвиток 
архівної галузі завдяки таким аспектам: 1) ЕС по-
кликані вдосконалити процеси управління архі-
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бази даних і СУБД постає значний обсяг підготов-
чих робіт, які необхідно автоматизувати. Наявного 
в наш час комп’ютерного і програмного забезпе-
чення замало. Необхідне застосування більш «ін-
телектуальних» систем обробки та маніпуляції да-
ними. Розробка таких систем проводиться досить 
давно в багатьох галузях наукової та практичної 
діяльності вони вже досить успішно впроваджені. 
Такі системи мають назву експертні.

Експертна система (ЕС) – це комп’ютерний 
аналог людини-експерта. Найчастіше вона пред-
ставлена у вигляді комп’ютерної програми для 
ЕОМ, яка здатна вирішувати ті самі завдання, 
що й експерт, майже на тому самому рівні ком-
петентності [8, 7]. Якщо на основі визначення 
розглянути можливості даних систем, то їхнє за-
стосування при створенні баз даних вбачається в 
такому:

голосове введення вторинної документної – 
інформації в пам’ять електронної системи;

автоматичне віднесення одиниці зберіган-– 
ня до рубрики, підрубрики;

формування карток описів (як електрон-– 
них, так і паперових).

Усі перераховані вище завдання є досить 
важкою і рутинною працею, з якою щодня сти-
каються мільйони архівістів у всьому світі, тому 
створення такої системи, яка б допомагала в да-
ній роботі, вважається досить доцільним.

Логічним та перспективним може стати за-
стосування технології ЕС і під час самого пошуко-
вого процесу архівної документної інформації. У 
світлі статті [9, 76], присвяченої ЕС, на підготов-
чому етапі пошуку вони можуть виконувати такі 
завдання:

допомагати користувачеві при формуванні – 
запиту;

складати пошуковий припис;– 
індексувати запит;– 
виконувати вибір бази даних, в яких слід – 

проводити пошук;
визначати логіку та стратегію пошуку.– 

Коротко розглянувши структуру архівних 
електронних баз даних, варто зазначити, що, крім 
«традиційних» баз даних, існують повнотекстові 
бази даних (ПБД). Вони містять у своїй структу-
рі не лише вторинну документну інформацію, а 
й повні або часткові електронні копії архівних 
документів. ПБД дуже швидко розвиваються і 
витісняють звичайні електронні бази даних. За 
статистикою, в Японії ще 1988 р.частка ПБД у за-
гальній кількості баз даних становила 61%. Дещо 

повільніше, але впевнено, збільшувалася їхня 
кількість у США та Європі [9, 80]. Використан-
ня ПБД є особливо ефективним, коли користувач 
виконує пошук зі свого автоматизованого робо-
чого місця і має можливість доступу в будь-який 
час до введених в систему документів без відвід-
ування сховищ документів і читальних залів. Та-
ким чином, крім інтелектуального рівня доступу, 
пошук значно спрощується і на фізичному рівні, 
що, в свою чергу, дає можливість зменшити зно-
шуваність матеріальної основи паперових доку-
ментів та документів на інших носіях інформації. 
Крім того, під управлінням високоінтелектуаль-
них ЕС процедура створення страхового фонду 
електрон-них архівних документів значно спро-
щується, на відміну від документів на традицій-
них носіях [6, стаття 1].

Розвиток науково-технічного прогресу, осо-
бливо в інформаційному секторі, призводить до 
зростання обсягів інформації. Дана тенденція не 
оминає й архівну галузь. Особливо збільшується 
частка електронних документів, що змушує за-
мислюватися над вирішенням низки завдань, які 
постають перед архівними установами:

високі затрати на програмно-технічне за-– 
безпечення;

стандартизація робочих процесів в елек-– 
тронному середовищі документів;

охорона інтелектуальної власності та до-– 
ступ до публічної інформації [2; 3, стаття 15; 5];

законодавче врегулювання створення та – 
функціонування документів.

Вирішення саме цих завдань стане ключем 
успішного впровадження високих технологій у га-
лузь архівної справи та позитивно відобразиться 
на її розвитку.

Незважаючи на те, що дослідження в галузі 
ЕС та їхні розробки ведуться вже досить давно, 
у вітчизняній архівній практиці вони ще не зна-
йшли свого застосування. Основні причини даної 
ситуації полягають у наступному.

По-перше, це відсутність теоретичних і 
методологічних засад для вирішення перерахо-
ваних вище завдань. Зокрема, з упровадженням 
новітніх технологій гостро постане проблема 
стандартизації представлення, обробки та збе-
реження даних (архівних документів). Потребу-
ють уваги також питання нормативно-правового 
характеру. А саме – як забезпечити конститу-
ційні права громадян щодо доступу до націо-
нального інформаційного ресурсу і водночас не 
порушити законодавство з інтелектуальної влас-
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У статті обґрунтовується необхідність функціонування електронного документаційного забезпечення 
торговельних підприємств, виокремлено складові системи електронного документообігу торговельних 
підприємств, розкрито чинники, що забезпечують рівень організації електронного документообігу в торговельній 
галузі.
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PERSPECTIVE MODEL OF FUNCTIONING OF ELECTRONIC CIRCULATION 
OF  DOCUMETS OF TRAD ENTERPRISES

E.V. Drozdova

In the article the necessity of functioning rlrctronic is grounded documentati on providing of trade enterprises, the 
component systems of electronic circulation of document sof trade enterprises are distinguished, factors that provide the 
level of organization of electronic circulation of documents in trade industry are exposed.

Keyword: electronic circulation of documents, trade enterprise, trade document, electronic of ce.

Для сучасної України вдосконалення роботи 
електронного документообігу на торгових підпри-
ємствах є одним з актуальних завдань, що потребує 
науково обґрунтованих підходів. Належна органі-
зація функціонування торговельних підприємств 
забезпечує успішний розвиток держави, зокрема її 
соціально-економічну та політичну стабільність. 
У наш час документаційне забезпечення має важ-
ливе значення в торговельній галузі, яке полягає в 
тому, що в загальному обсязі управлінської роботи 
(за різними оцінками) до 60-70% займають опера-
ції з торговельними документами.

Аналіз стану справ у галузі організації ді-
ловодства і документообігу в низці торговельних 
установ показав недооцінку організації докумен-
таційного забезпечення галузі. Тому надзвичайно 
важливим надбанням у дослідженні проблем ді-
яльності з документування та організації роботи 
з документами є наукові праці сучасних україн-
ських учених Н. Кушнаренко, О. Загорецької, 
С. Кулешова, О. Матвієнко, Я. Кавторєвої та ін-
ших науковців [1-7]. 

Вагомим внеском у наукову розробку тео-
ретико-методологічних проблем даної теми, 
організаційно-правових аспектів, нормативно-
правового регулювання та практичної реалізації 
документаційного забезпечення торговельної га-
лузі є праці науковців Г. Беспянської, М. Додоно-
вої, Т. Кузнєцової, С. Сельченкової та інших уче-
них [8-14].

Мета даної публікації – дати явлення щодо 
розробки інформаційної моделі функціонування 
електронного документообігу торговельного під-
приємства; охарактеризувати торговий документ, 
його роль та місце в управлінні торговельним під-
приємством. 

Діяльність торговельного підприємств су-
проводжується створенням і функціонуванням 
торговельних документів, які становлять основу 
документаційного забезпечення установи. Торго-
вельний документ – це матеріальний об’єкт із за-
кріпленою будь-яким способом на спеціальному 
носії інформацією, що утворилась і використову-
ється в процесі діяльності. Проте, зазначимо, що 
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у базі даних, система повинна генерувати звіти, 
що дають змогу отримати відомості про стан ви-
конання документа та іншу загальну інформацію.

II етап (розширений) – створення «образу 
електронного документообігу». Розширений рі-
вень автоматизації дає змогу додавати до електрон-
ної реєстраційної картки електронне іконічне 
зображення документа (сканована копія), інакше 
кажучи, «образ документа». Рівень АСД, у яко-
му функціонує електронний «образ документа», 
умовно можна назвати «образом електронного до-
кументообігу».

III етап (розвинений) – електронний докумен-
тообіг, який забезпечує циркуляцію електронних 
документів. Цей етап охоплює сукупність процесів 
створення, опрацювання, відправлення, передаван-
ня, одержання, зберігання, використання та зни-
щення електронних документів, що виконується із 
застосуванням перевірки цілісності та в разі необ-
хідності з підтвердженням факту одержання таких 
документів [20].

При автоматизації процесів документаційно-
го забезпечення ключову роль відіграє програмне 
забезпечення, яке використовується при цьому, 
тобто створюється електронний офіс. 

Цей процес базується, за твердженням Г. Асє-
єва [10, 29-30], на таких основних принципах: 

1. Електронний офіс проектується як система 
автоматизації, що орієнтована на роботу з доку-
ментами. В основі офісної діяльності лежить ро-
бота з документами. Впровадження електронного 
офісу припускає зміни в технології роботи з торго-
вельними документами, тобто заміну традиційних 
методів опрацювання документів автоматизовани-
ми процедурами.

2. Електронний офіс – активне програмне 
забезпечення. Спрямовані на робочі місця вико-
навців документи і доручення вибудовуються у 
список робіт, що підлягають виконанню. Вибира-
ючи зі списку відповідну роботу, виконавець «за-
нурюється» саме в той функціональний додаток, 
що відповідає типовій роботі (або завданню).

3. Програмне забезпечення електронного 
офісу має бути легко адаптоване до конкретних 
умов експлуатації. Це пов’язано з тим, що кожній 
організації притаманна своя технологія управлін-
ня [18; 19].

Розглянувши процес автоматизації докумен-
таційного забезпечення торговельного підприєм-
ства, можна сказати, що в наш час існує багато 
систем, які сприяють прискоренню інформаційно-
документаційного обігу. 

Звернемо увагу на позицію С. Сельченкової, 
яка виділяє три групи автоматизованих систем:

– системи управління документами (класу);
– довідково-інформаційні системи (консуль-

тант плюс);
– комплексні системи (наприклад, призначені 

для автоматизації роботи служби управління пер-
соналом) [10; 11]. 

Загалом, автоматизація документообігу тор-
говельного підприємства надає можливість:

– підвищити виконавську дисципліну (здій-
снюється за рахунок покращання контролю за ви-
конанням торгових документів);

– легко скласти повну картину ефективності 
діяльності як окремих працівників, так і установи 
в цілому (за допомогою звітів та журналів);

– формувати індивідуальні маршрути доку-
ментів і визначити найоптимальніший шлях їх-
нього руху в установі;

– зменшити час на опрацювання і реєстра-
цію, а також уникнути помилок, пов’язаних із за-
повненням реквізитів документа;

– засобами системи здійснювати миттєвий 
пошук документів та доручень [21, 34].

Отже, в процесі документаційного забез-
печення, що відіграє важливу роль у виконанні 
функцій торговельної галузі, в наш час активно 
впроваджуються автоматизовані системи опрацю-
вання інформації та електронного документообігу, 
які при правильному їхньому застосуванні дають 
значні можливості у вирішенні завдань торгівлі.

Необхідність автоматизації документообігу 
торговельних підприємств є сьогодні очевидною 
для всіх.

Діловодство з використанням паперових жур-
налів і картотек є несумісним із вимогами підви-
щення ефективності роботи торговельних установ 
через кілька причин, а саме:

– інформація про документи і хід їхнього вико-
нання розподілена по системі картотек торговель-
ної організації та її структурних підрозділів, тому 
отримання інформації про роботу з документами 
на підприємстві вимагає пошуку та обробки даних 
з різнорідних і децентралізованих картотек;

– картотеки торгових документів відділені від 
виконавців. Розмноження і переміщення великої 
кількості паперових документів, ведення числен-
них і дублюючих один одного журналів і картотек 
призводить до великих обсягів непродуктивних 
трудовитрат.

Автоматизоване діловодство для паперового 
документообігу є в найближчій перспективі основ-
ним підходом до автоматизації документообігу 
торговельних підприємств.

Оброблювані торговельні документи, у т. ч. і 
передані з використанням засобів обчислювальної 

Дроздова О.В.
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Електронний документообіг є технологічною 
відповіддю на сучасні вимоги, які висуваються 
існуючою політико-економічною ситуацією до 
ефективності торговельних організацій і підпри-
ємства. На користь електронного документообігу 
говорять і приклади його впровадження у великих, 
прогресивних комерційних структурах.

Наведені приклади не залишають сумніву 
в необхідності переводу торговельної галузі на 
електронний, безпаперовий документообіг. Од-
нак, для подібного переводу потрібна серйозна 
підготовка. 

Бажаною є також наявність інтерфейсу для 
роботи зовнішніх користувачів через внутрішню 
(Intranet) та зовнішню (Internet) мережу. Це до-
зволило б виконавцям самостійно контролювати 
стан виконання торгових документів, закріплених 
за ними, та не відволікати працівників на надання 
різноманітної довідкової інформації, яка забирає у 
них багато робочого часу. 

При передачі оригіналу документа наступ-
ному виконавцю, вноситься відповідний запис у 
базу даних. Основною одиницею обліку в системі 
є реєстраційна картка торговельного документа, 
повнота реквізитів якої забезпечує можливість 
формування статистичних і аналітичних звітів за 
різними інформаційними зрізами, легкість під час 
пошуку. При цьому основний набір реквізитів ре-
єстраційної картки може бути розширений довіль-
ним набором додаткових реквізитів, визначеним 
для кожної групи торгових документів. За додат-
ковими реквізитами реєстраційної картки можна 
нарівні з основними реквізитами робити пошук і 
відбір даних при формуванні звітів.

Після проставлення керівництвом резолюцій 
ця інформація також заноситься в базу даних. Крім 
того, за допомогою бази даних можна контролю-
вати виконання торгових документів. Система по-
відомляє про термін виконання тих чи інших до-
кументів, а після того, як документ виконаний, у 
базу даних заноситься відповідна позначка.

Однак, цих можливостей недостатньо для ефек-
тивної роботи з торговими документами та спрощен-
ня процесів документаційного забезпечення. 

Системою електронного документообігу, яка 
найбільше заслуговує на увагу, є Автоматизована 
система контролю та організації діловодства АС-
КОД.

Розглянемо коротко систему АСКОД Стан-
дартний, яка забезпечує:

– створення, накопичення та зберігання ре-
єстраційних і контрольних карток торговельних 
документів та їхніх електронних копій;

– коригування та друкування реєстраційних і 
контрольних карток;

– пошук документів за будь-якими реквізита-
ми реєстраційних і контрольних карток;

– друкування журналів реєстрації службової 
кореспонденції.

Контроль виконання документів здійснюється 
за допомогою постановки документів на контроль 
і створення контрольних карток. Із завершенням 
календарного року виконані картки переносяться 
до бази даних минулих років, де передбачено їх-
ній пошук за різними ключами та друкування.

Автоматизація впроваджується на всіх етапах 
процесу діловодства: підготовка документів, їхнє ко-
піювання, оперативне зберігання та транспортуван-
ня, контроль за проходженням і виконанням та ін.

Основними перспективними напрямами до-
кументаційного забезпечення діяльності торго-
вельних підприємств слід вважати: використання 
електронних інформаційних ресурсів, зокрема 
веб-ресурсів, засобів Інтернету, шляхом розмі-
щення на сайті торговельних організацій необхід-
них організаційних та розпорядчих документів; 
проведення перевірок стану документаційного 
забезпечення діяльності торговельного підприєм-
ства з боку архівів, систематичне консультування 
та проведення занять із персоналом з питань ор-
ганізації діловодства та роботи архівних підрозді-
лів; застосування норм національного стандарту 
ДСТУ 4423:2005 «Інформація та документація. 
Керування документаційними процесами».

Отже, на сьогодні торговельні підприємства, 
які бажають автоматизувати своє діловодство, ма-
ють обмежений вибір програмного забезпечення. За-
пропоновано впровадження в діяльність торговель-
них підприємств електронного документообігу, що 
забезпечить у майбутньому ефективну взаємодію 
органів управління між собою та структурних під-
розділів і сприятиме зменшенню обсягу паперового 
документообігу та спростить процеси діловодства. 
Крім того, необхідно забезпечити відповідну довід-
кову базу торговельної галузі, яка б стала основою 
для здійснення інформаційної діяльності та для під-
вищення ефективності процесів документаційного 
забезпечення торговельних підприємств.

Дроздова О.В.
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ПРОБЛЕМИ ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЇ ФАХІВЦІВ
СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Н.І. Моісєєва 

У статті розглядаються основні підходи до визначення, структури та діяльнісних аспектів комунікаційного 
процесу. Встановлюється зв'язок між змінами у комунікаційній діяльності та розгортанням комунікаційного 
процесу в суспільстві. Виявляються протиріччя у вивченні комунікаційного процесу в системі соціально-
комунікаційного знання.
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PROBLEMS OF PROFESIONALIZACII OF SPECIALISTS
OF SOCIAL COMMUNICATIONS

N.I. Moisejeva

The article is dedicated to the consideration of the main approaches to the de nition, structure and active aspects of 
the communication process. It establishes the connection between the changes in communication activities and deploy-
ment of the communication process in the society. The paper reveals contradictions in the study of the communicative 
process in the system of social communication knowledge.

Keуwords: social communication, communication process, the information process, the structure of the communica-
tion process, algorithms.
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Початковим положенням при розгляді кому-
нікаційної проблематики майже завжди є визна-
чення комунікації. При цьому кожний автор, як 
правило, обирає таке визначення, яке може бути 
пристосовано до предмета його розгляду. Комуні-
кація визначається як рух смислів, обмін думками, 
комунікація як спілкування та ін. Це підтверджує 
той факт, що феномен комунікації, не зважаючи 
на широкий спектр характеристик і визначень, є 
ще недостатньо зрозумілим явищем. Поширення 
комунікаційної взаємодії в практиці суспільного 
життя людей відбувається швидше, ніж його осяг-
нення, хоча при цьому спостерігається безліч на-
магань залучити поняття комунікація до наукової 
теоретизації в широкому колі наук. Питання щодо 
визначення комунікаційного процесу також є нео-
днозначними, як і визначення самої комунікації. 
Науковці США виказують думку про те, що до-
слідники у своїх працях не враховують різні ас-
пекти комунікаційного процесу, що змінюються 
адекватно часу [1, 72]. Серед причин такого став-
лення до вивчення комунікаційного процесу вони 
називають, зокрема, відсутність концепцій, що 

дійсно орієнтувалися на його вивчення, необхід-
ність великих фінансових витрат для побудови 
часових рядів, бажання дослідників швидко отри-
мати результат на вимогу замовників, обмежен-
ня фінансування, прагнення писати дисертації та 
інші фактори, що серйозно перешкоджають про-
веденню довгострокових досліджень. Це актуалі-
зує необхідність подальшого вивчення комуніка-
ційного процесу з урахуванням новітніх розробок 
з теорії соціальних комунікацій.

Метою статті є виявлення протиріч у 
вивченні комунікаційного процесу в системі 
соціально-комунікаційного знання. Завданнями – 
визначити дослідницьку ситуацію відносно підхо-
дів до розгляду комунікаційного процесу з точки 
зору сучасного рівня розвитку теорії соціальних 
комунікацій і трансформацій комунікаційної ді-
яльності, що впливають на його загальну структу-
ру та алгоритми. 

Наближення до вирішення цих завдань від-
криває певні перспективи для розвитку та оформ-
лення теорії соціальних комунікацій, головним 
об’єктом якої є соціально-комунікаційна діяль-
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взаємообміну предметом комунікації, технологія-
ми й операціями комунікації.

Ретроспективну і досить розгорнуту картину 
трансформацій комунікаційної діяльності приво-
дить у своїй роботі З.В. Партико [11]. І хоча він 
не ставить питання історії комунікаційної діяль-
ності, як це робить, наприклад,, А.В. Соколов у 
відомих своїх працях, але досить чітко відбиває 
рух комунікації від біопсихологічної властивос-
ті первісної людини до людини, що розмовляє, 
пише, створює прилади і знаряддя для посилення 
комунікаційної діяльності. Додамо, що в ХХІ ст. 
соціально-комунікаційна діяльність стала врівень 
із такими формами буття людської цивілізації як 
пізнання і суспільна діяльність [12].

Намагання пов’язати комунікацію з інфор-
мацією стає причиною звернення інших авторів 
до поняття комунікаційний процес. В.М. Бебик, 
аналізуючи визначення комунікації, подає її мо-
дельний ряд майже за рівнями розвитку комуні-
каційного процесу [13, 12-13, 24]. Взаємозв’язок 
між комунікацією та інформацією значною мірою 
в праці В.М. Бебика має оглядово-аналітичний 
характер, але вже це дозволяє нам встановити за-
лежності між розумінням комунікації як процесу, 
комунікацією та інформацією як предметом цьо-
го процесу, між комунікацією та технологіями її 
здійснення, між комунікацією та моделями її від-
творення в теоретико-концептуальному пізнанні. 
При цьому, В.М. Бебик розглядає комунікаційні 
канали як матеріальне підґрунтя соціальної кому-
нікації та фактично ототожнює комунікаційний 
канал із засобом цілеспрямованої передачі інфор-
мації в процесі комунікаційної діяльності [13, 17]. 
Також він зауважує, що комунікаційний канал 
сприяє створенню (кодуванню), передачі й при-
йому (сприйняттю) інформації [там само]. Автор 
надає велике значення поняттю інформація при 
розгляді комунікації та відмічає, що різні види ін-
формації по-різному використовуються та мають 
використовуватися в різних каналах комунікації, 
вибір яких диктується цілями комунікаційної вза-
ємодії в суспільстві. 

Ця низка визначень охоплює розуміння кому-
нікації як взаємодії та обміну соціальною інформа-
цією, як процес обміну продуктами психологічної 
діяльності, як обмін інформацією між складними 
динамічними системами, як процес, де інформа-
ція є тим, чим обмінюються суб’єкти комунікації. 
Це, у загальному вигляді, продовжує пояснення 
комунікаційного процесу через структурне пред-
ставлення феномена комунікація. В цьому можна 
впевнитися, якщо звернутися до теми «моделі 
комунікацій», а також до положень західної кому-

нікативістики, що підкреслює існування великої 
кількості моделей комунікації, які відображають 
структуру, елементи та динаміку процесу комуні-
кації [5, 126].

До розгляду комунікації як процесу С. Квіт 
наводить думки Д. де Флера і Е. Деніса, які виді-
ляють у комунікації кілька стадій: 1 – формування 
повідомлення комунікаторами; 2 – відправлення 
повідомлення за допомогою засобів соціальних 
комунікацій; 3 – поширення повідомлення з вико-
ристанням різних каналів комунікації; 4 – інтер-
претація значення повідомлення комунікантами; 
5 – результат засвоєння значень повідомлення чи 
повідомлень, або прояв впливу [14, 11-12]. Прин-
циповим висновком із роздумів С. Квіта про функ-
ціонування масових комунікацій є те, що в межах 
сучасної теорії соціальних комунікацій інформація 
може сприйматися як предмет, що використовується 
в процесі комунікаційної діяльності [14, 11]. Також 
автор порушує питання про наявність глобальної 
комунікації як медіапроцесу. Він теж виводить 
моделювання комунікацій із типовидового розма-
їття, теоретико-концептуального моделювання та 
технологічних змін у передачі повідомлень в умо-
вах інформатизації суспільства.

З огляду на це, найбільш важливим для пер-
спективи дослідження теми вважаємо зв’язок 
комунікаційного процесу з комунікаційною ді-
яльністю. В цьому контексті методологічно важ-
ливим є зауваження А.В. Соколова про те, що со-
ціальна комунікація є соціально-комунікативним 
процесом [15, 14]. Автор розуміє комунікаційну 
діяльність як цілеспрямовані, ті, що здійснюють-
ся суб’єктами комунікації, комунікаційні процеси. 
На його думку, спілкування є формою комуніка-
ційної діяльності, а комунікаційна діяльність є од-
ним із різновидів людської діяльності. Тобто, ко-
мунікаційна діяльність має типову для суспільної 
діяльності структуру: об’єкт, суб’єкт, мету, мето-
ди, засоби, операції [15, 18 ]. 

Додатковим підґрунтям для розвитку ді-
яльнісних аспектів комунікаційних процесів 
слугують дослідження, проведені на базі різ-
них соціально-комунікаційних підсистем. Ваго-
мий внесок у розуміння процесу комунікації в 
соціально-комунікаційній діяльності на прикладі 
підсистеми масової комунікації робить В.В. Різун 
[16]. Зокрема, до технологічного процесу масово-
го комунікаційного виробництва він відносить дії, 
операції, способи їхнього виконання, які й вико-
ристовуються професійним комунікантом як про-
цедура масового впливу [14, 155].

Комунікаційний процес виявляється об’єктом 
спеціалізованої суспільної діяльності, який на 
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між суб’єктами соціальної дії. На думку багатьох 
сучасних дослідників, комунікаційний процес не 
може бути зведеним до інформаційного обміну за 
допомогою вербальних або невербальних знако-
вих засобів. Тобто, розгляд комунікаційного про-
цесу в теорії соціальних комунікацій потребує 
більш високого рівня концептуалізації, ніж між-
наукові запозичення.

По-третє, зведення розгляду комунікаційного 
процесу до структурних елементів комунікації не 

відповідає діяльнісній сутності соціальної кому-
нікації як окремого виду суспільної діяльності в 
цілому. Комунікаційний процес має розглядатися 
через виявлення загальних та спеціальних харак-
теристик комунікаційної діяльності, визначення 
її основних ознак, принципів, закономірностей, 
технологій, результатів. Подолання всіх вищеоз-
начених протиріч слугуватиме формуванню уза-
гальнюючих положень щодо мети теоретичного 
стану теорії соціальних комунікацій. 
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ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Прий ма ють ся оригінальні ма теріали, що раніше не дру ку ва ли ся. 
Зміст ста тей по ви нен відповіда ти профілю жур на лу. Звер таємо ува гу ав торів на не обхідність 

до тримуватися ви мог, які ви су ває Міністерство oсвіти і науки України до фа хо вих ви дань, а са ме – на 
не обхідність вклю чен ня до тек с ту статті таких еле ментів:

– по ста нов ка проб ле ми в за галь но му виг ляді та її зв’язок із важ ли ви ми на уко ви ми чи прак тич-
ни ми зав дан ня ми; 

– аналіз ос танніх досліджень і публікацій, в яких за по чат ко ва но розв’язан ня да ної проб ле ми і 
на які спи рається ав тор, виділен ня не виріше них раніше ча с тин за галь ної проб ле ми, ко т рим при-
свя чується оз на че на стат тя; 

– фор му лю ван ня цілей статті (по ста нов ка зав дан ня); 
– вик лад ос нов но го ма теріалу досліджен ня з по вним об ґрун ту ван ням от ри ма них на уко вих ре-

зуль татів; 
– вис нов ки з да но го досліджен ня і пер спек ти ви по даль ших розвідок у да но му на прям ку.
Статті, що про по ну ють ся для публікації в жур налі, по да ють ся ав то ром у виг ляді тек с ту, над ру-

ко ва но го за до по мо гою за собів комп’ютер ної техніки (1 дру ко ва ний примірник і копія в електронному 
вигляді). Текст статті мож ли во пе ре да ти елек трон ною по штою на ад ре су ре дакції  bdi-journal@ukr.net.

Об сяг статті, вра хо ву ю чи спи сок літе ра ту ри, таб лиці, фо то графії і ма люн ки, не по ви нен пе ре ви-
щу ва ти 12 сторінок дру ко ва но го тек с ту (розмір шриф ту – 12, інтер вал – 1,5, по ля стан дартні). 

Ру ко пи си прий ма ють ся і публіку ють ся ук раїнською мо вою. Цитати в тексті повинні бути 
українською мовою. Іно земні ав то ри мо жуть по да ва ти ру ко пи си російською і англійською мо ва ми.

Ре дакція за ли шає за со бою пра во на стилістич ну прав ку ру ко пи су. З ав то ром уз го джу ють ся 
прав ки, які, на дум ку ре дакції, мо жуть зміни ти зміст тек с ту.

До ру ко пи су до да ють ся:
– ав торська довідка, в якій на во дять ся: прізви ще, ім’я та по бать кові (повністю) ав то ра (ав-

торів), на уко вий ступінь, уче не зван ня, ад ре са і те ле фо ни, е-mail, місце ро бо ти, по са да;
– фо то графії (4х6 мм) всіх ав торів для публікації у за го ловній ча с тині статті. Ав тор мо же відмо-

ви тися від публікації фо то графії.
Основний текст статті обов’язково має супроводжуватися анотаціями українською, 

російською, англійською мовами (не менше 300 друкованих символів), з переліком ключових 
слів, назвою статті та прізвищем автора англійською мовою, а також шифром УДК.

Спи сок ви ко ри с та ної літе ра ту ри скла дається відповідно до тек с ту і дру кується наприкінці 
статті. У тексті по ряд ко вий но мер  дже ре ла про став ляється в ква д рат них дуж ках. Дже ре ла по да ють ся 
мо вою оригіна лу.
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