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у даній статті розглядається діяльність бібліотек як інформаційно-аналітичних центрів, що здійснюють 
інформаційну підтримку органів державної влади. зокрема, розглянута діяльність служби інформаційно-
аналітичного забезпечення (сіаз) національної бібліотеки україни імені в.і. вернадського нан україни 
як приклад ефективного інформаційного супроводу діяльності владних структур. Проаналізовано струк-
туру служби, її функції та напрямки діяльності. надано характеристику інформаційно-аналітичної про-
дукції, що готується на замовлення представників органів влади.
ключові слова: служба інформаційно-аналітичного забезпечення органів державної влади (сіаз), органи 
державної влади, інформаційно-аналітична продукція, сучасні інформаційні технології. 

Постановка проблеми. розбудова інфор-
маційного суспільства сьогодні є одним із 

пріоритетних завдань україни, яке декларується 
у багатьох державних нормативно-правових актах, 
концепціях, програмах та стратегіях розвитку, ви-
світлюється на чисельних наукових і професійних 
заходах. органи державної влади спрямовуються 
на використання новітніх інформаційних техноло-
гій у своїй роботі, а це в свою чергу, відбиваєть-
ся на їхньому інформаційному забезпеченні. на 
думку ряду фахівців саме інформаційне забезпе-
чення всіх рівнів державного управління визна-
чає сприйняття громадськістю тих чи інших дій 
влади, рівень координації діяльності центральних 
і місцевих її органів та адекватність рішень, що 
приймаються. саме сьогодні представники органів 
державної влади потребують максимально функ-
ціонального джерела інформації, що здатне допо-
могти орієнтуватися в складному і неоднозначному 
світі політики та економіки, одержувати максимум 
необхідної інформації на тему, що їх цікавить, 
наприклад, нормативні документи мають супро-
воджуватися коментарями компетентних фахів-
ців; видання з критичним матеріалом має містити 
глибокий аналіз помилок і поради, як уникнути їх 
у майбутньому тощо. установами, що здатні задо-
вольнити такі запити сьогодні стали провідні бі-
бліотеки україни, що за останні два десятиліття 
перетворилися на справжні інформаційні центри. 
тому вивчення діяльності бібліотечних закладів 
з цього ракурсу є актуальним та доцільним. 

аналіз останніх досліджень і публікацій. 
аналіз фахових публікацій показав, що остан-
нім часом в зв’язку з активізацією процесу ін-
форматизації в україні, у колі науковців зростає 
дослідницький інтерес до питання інформаційно-
аналітичного забезпечення процесу прийняття 
управлінських рішень, зокрема – до інформацій-
но-аналітичної діяльності бібліотечних структур. 
різним аспектам цієї проблеми присвячені праці 
в. горового [1-3], т. гранчак [4-5], і. давидової [6], 
о. Кобєлєва [7], л. Ковальчук [8], с. Кулицького 
[10], о. онищенка [11], в. Пальчук [12] та ін.

виділення невирішених раніше частин за-
гальної проблеми. незважаючи на наявність 
достатньої кількості публікацій, що присвячені 
темі інформаційного забезпечення органів влади 
саме бібліотечними закладами, ця тема є недо-
статньо дослідженою. Переважна більшість опу-
блікованих робіт присвячена діяльності служби 
інформаційно-аналітичного забезпечення (сіаз) 
національної бібліотеки україни імені в.і. вер-
надського нан україни, тоді як аналогічну ро-
боту здійснюють й інші бібліотеки.

метою статті є вивчення досвіду роботи про-
відної наукової бібліотеки країни щодо інфор-
маційного забезпечення органів влади, а також 
окреслення стратегічних напрямів, механізму 
та формування сучасної ефективної служби ін-
формаційно-аналітичного забезпечення у складі 
провідних бібліотек україни. 

виклад основного матеріалу. наприкін-
ці хх ст. функції бібліотек суттєво змінилися. 
в першу чергу це було пов’язано зі змінами 
в їхній інформаційній діяльності. такі зміни були 
спричинені впровадженням в бібліотечну практи-
ку інформаційних технологій та новими запита-
ми суспільства. в. горовий у своїх працях спрог-
нозував збільшення ролі системи бібліотечних 
інформаційних комунікацій у загальній системі 
соціальних комунікацій, у тому числі і в забезпе-
ченні інформаційно-аналітичного супроводу про-
цесу прийняття управлінських рішень [3]. Під-
твердженням цієї тези є досвід роботи служби 
інформаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної влади національної бібліотеки украї-
ни імені в.і. вернадського (сіаз нБув). 

у 1998 р. з метою координації діяльності різ-
них органів та гілок влади в україні була при-
йнята «національна програма інформатизації», 
що включала чітку постановку завдань щодо ре-
алізації концепції створення сучасної інформа-
ційної інфраструктури україни. в її рамках була 
здійснена робота щодо створення універсальної 
інформаційної системи безперервного отриман-
ня, аналізу й поширення інформації стосовно 
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політичного, економічного та соціального життя 
держави, що згодом отримала назву системи ін-
формаційно-аналітичного забезпечення органів 
державної влади (сіаз). 

серед відомчих установ, що б змогли взяти 
на себе відповідальність за створення підрозді-
лів сіаз розглядалися крупні бібліотеки та на-
уково-технічні й інформаційні центри, в яких 
акумулюються документи стосовно всіх сфер 
діяльності держави. такі установи повинні були 
перетворитися на центри інформаційно-аналі-
тичного забезпечення органів державної влади 
всіх рівнів. у якості пілотного проекту базовою 
установою для забезпечення потрібною інформа-
цією владних структур було обрано національну 
бібліотеку україни ім. в.і. вернадського (нБув) 
як головний науково-інформаційний центр дер-
жави [1]. за ініціативи її директора академіка 
нан о. онищенка у 1992 р. було створено спе-
ціальний підрозділ, орієнтований на співробітни-
цтво з органами державної влади україни. цей 
підрозділ після відповідної постанови Президії 
нан україни від 14.12.1995 р. отримав назву 
служби інформаційно-аналітичного забезпечення 
та остаточно оформив свою роботу. для налаго-
дження співробітництва сіаз нБув з інформа-
ційними підрозділами верховної ради і Кабінету 
Міністрів україни 12.12.2005 р. між нан украї-
ни та Президією верховної ради було укладено 
спеціальний договір [9]. 

сіаз нБув – це науковий підрозділ, діяль-
ність якого полягає у підготовці інформаційно-
аналітичної та аналітично-прогнозної продукції 
на базі використання інформації електронних 
і друкованих зМі, всіх видів фондів нБув, ін-
ших відкритих джерел; предметом спеціальної 
наукової уваги сіаз є дослідження електронних 
інформаційних технологій в бібліотечній сфері.

основним завданням служби є інформаційне 
забезпечення органів державної влади та сус-
пільних інститутів україни, моніторинг й опра-
цювання зростаючих інформаційних потоків, 
удосконалення процесів введення в широкий 
суспільний обіг матеріалів з фондів нБув. 

до основних напрямків діяльності належать: 
аналіз політичних, соціально-економічних проце-
сів під час ринкових перетворень в україні; ана-
ліз ставлення до громадського життя в україні 
державних структур, громадської думки країн 
світу; вивчення державотворчого, законодавчо-
го процесів у зарубіжних країнах і зіставлення 
їх із законотворчою практикою в україні; уза-
гальнення досвіду роботи інформаційно-аналі-
тичних структур системи бібліотек з ефектив-
ного використання фондів, активного введення 
в обіг наукової та іншої інформації, необхідної 
для підвищення ефективності діяльності органів 
державної влади.

Пріоритетними напрямами розвитку сіаз 
є використання новітніх інформаційних техно-
логій, передових методів моніторингу й обробки 
інформації, посилення аналітичної і прогнозної 
складової в інформаційно-аналітичних матеріа-
лах служби. 

до складу служби входять два відділи: відділ 
політологічного аналізу (здійснює інформаційний 
супровід економічних, політичних, національних, 
соціальних та культурно-освітніх процесів у дер-

жаві, діяльності органів влади, політичних партій 
та громадських і культурних організацій тощо, 
підготовку інформаційно-аналітичної та аналі-
тично-прогнозної продукції, досліджує актуальні 
проблеми інформаційно-бібліотечних технологій) 
та відділ оперативної інформації (виконує термі-
нові замовлення на інформаційно-аналітичні ма-
теріали та готує оглядові продукти на базі ана-
лізу інформації електронних і друкованих зМі, 
відповідних інформаційних ресурсів у фондах 
нБув; досліджує науково-прикладні проблеми 
розвитку інформаційних технологій).

наприкінці 2014 р. сіаз нБув разом із 
Фондом Президентів україни та національною 
юридичною бібліотекою були об’єднані у центр 
досліджень соціальних комунікацій. це науково-
дослідний підрозділ нБув, фахівці якого дослі-
джують інформаційно-технологічні особливості 
формування національного інформаційного про-
стору в період інформаційного протистояння; 
особливості функціонування національних біблі-
отек як суб’єктів національного інформаційного 
ресурсу, спрямованого на зміцнення інформацій-
ного суверенітету та забезпечення інформаційної 
безпеки; проблеми використання інформаційного 
ресурсу соціальних мереж в інтересах розвитку 
інформатизації та соціально-економічного і куль-
турного розвитку [13].

серед абонентів інформаційно-аналітичної 
продукції сіаз найвищі та регіональні управ-
лінські структури (адміністрація Президента 
україни, Кабінет Міністрів україни, ради на-
ціональної безпеки і оборони україни, інституту 
законодавства верховної ради україни, Коміте-
ти верховної ради україни – понад 2000 кор-
поративних абонентів; обласні, міські, районні 
державні адміністрації, ради – понад 1380 або-
нентів), громадські організації (по лінії усПП – 
понад 400 абонентів), інформаційні центри, на-
укові установи та ін.

робота служби здійснюється шляхом добору 
та аналізу необхідної інформації з подальшою її 
презентацією як для владних структур так і ши-
рокому загалові. на основі періодичних видань 
сіаз готує щоденні анотовані матеріали, орієнто-
вані на представників влади, огляди зМі, аналіти-
ку, що відображає актуальні події в житті укра-
їни. такі зведення публікуються у спеціальному 
бюлетені реферативних матеріалів «україна: по-
дії, факти, коментарі», вихід якого було започат-
ковано у 2001 р. водночас служба займається під-
готовкою аналітичних матеріалів на замовлення 
щодо важливих питань економічного й політично-
го розвитку за кордоном, проводить порівняльний 
аналіз законодавчих актів різних країн із відпо-
відними проектами законодавчих актів україни. 

діяльність сіаз сприяє становленню україн-
ської держави на міжнародній арені у контексті 
зміцнення взаємозв’язків з євроатлантичними 
структурами, зокрема допомагає вищим органам 
влади у підготовці довідкових матеріалів для за-
безпечення роботи делегацій у різних країнах. 
за період своєї діяльності сіаз надала допо-
могу українським делегаціям під час візитів до 
Південної Кореї, туреччини, Франції, Македонії, 
греції, Швеції тощо [9]. 

одним із провідних напрямів діяльності сіаз 
є вивчення ситуації в регіонах шляхом аналізу 
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регіональної преси. у зв’язку з цим службою за-
початковано видання «вісті з регіонів». значним 
попитом у представників законодавчої і виконав-
чої влади користуються аналітичні матеріали сто-
совно демократичних перетворень в українському 
суспільстві, його політичної структуризації, фор-
мування виборчих механізмів тощо. також сіаз 
активно займається аналізом та висвітленням еко-
номічної проблематики, узагальнюючи погляди 
експертів з питань функціонування енергетичної 
галузі, банківської системи, розв’язання важли-
вих економічних проблем, розвитку міжнародного 
економічного співробітництва. 

служба активно розробляє і використовує 
електронні інформаційні технології шляхом 
підготовки електронних періодичних видань 
з подальшим розміщенням їх на сайтах органів 
державної влади. все це дозволяє прискорити 
опрацювання значних обсягів інформації, розши-
рити географію використання джерел інформа-
ції, прискорити доставку замовникам інформа-
ційно-аналітичної продукції. 

високий фаховий рівень працівників сіаз до-
зволяє службі включатися у вирішення масштаб-
них інформаційних завдань загальнодержавно-
го значення та долучатися до аналізу урядових 
програм, а також самостійно виконувати планові 
науково-дослідні теми як, наприклад, «інформа-
ційно-аналітичне забезпечення органів державної 
влади з вивчення соціально-політичної та еконо-
мічної ситуації в регіонах україни» [1]. 

за більше ніж 20 років свого функціонування 
сіаз створила і представила у вільному досту-
пі потужні, регулярно оновлюванні інформаційні 
ресурси, основними з яких є інформаційно-ана-
літичні журнали «україна: події, факти, комен-
тарі» та «національна безпека: геополітичні, 
соціально-економічні та інші фактори»; інфор-
маційно-аналітичні бюлетені «економічне жит-
тя україни», «Політичні партії і громадські 
об’єднання», «відгуки про діяльність владних 
структур», «Безпека підприємництва», «Консти-
туційна асамблея: політико-правові аспекти ді-
яльності», «Шляхи розвитку української науки»; 
додатки до журналу «україна: події, факти, ко-
ментарі»: «Шляхи розвитку української науки», 
«соціальні мережі як чинник інформаційної без-
пеки», «резонанс»; інформаційно-аналітична 
система «Бібліометрика української науки», при-
значена для надання суспільству цілісної карти-
ни стану вітчизняного наукового співтовариства. 
у системі представлені бібліометричні портрети 

вітчизняних вчених і наукових колективів, уні-
верситетів і академічних установ, наукових пе-
ріодичних видань. для вчених наведено індекси 
гірша в системах google scholar і scopus. сис-
тема містить також бібліометричні показники 
українських журналів і установ за даними світо-
вих наукометричних платформ web of science, 
scopus, ranking web of research centers та ін.

репертуар вище перелічених ресурсів постій-
но оновлюється та розширюються. так, за даними 
2017 р. для забезпечення діяльності органів дер-
жавної влади та органів місцевого самоврядуван-
ня сіаз підготовлено та надано у друкованому 
та електронному вигляді 14 найменувань, 297 ви-
пусків інформаційно-аналітичних, оглядово-про-
гностичних бюлетенів, зокрема: «Шляхи розвит-
ку української науки» (5 вип.), «соціальні мережі 
як чинник інформаційної безпеки» (21 вип.), 
«Проблеми інформатизації» (21 вип.), «україна: 
події, факти, коментарі» (24 вип.), «резонанс» 
(25 вип.), «Політичні організації в демократич-
ному процесі» (22 вип.), «Безпека інформаційної 
сфери» (14 вип.). в цьому ж році започатковано 
видання нового інформаційного продукту «ін-
формаційна ситуація в україні (аналіз тижнево-
го масиву регіональної електронної інформації)» 
(50 вип.), спрямованого на моніторинг та аналіз 
інформаційної картини медіаполя регіонів [7].

наведені дані дозволяють стверджувати, що 
сьогодні сіаз – це поважна інформаційно-ана-
літична структура, фахівці якої ретельно від-
стежують усі суспільні, політичні економічні 
процеси в україні, аналізують думки громадян 
зарубіжних країн щодо подій в нашій державі 
та її взаємовідносин із зарубіжними партнерами. 

висновки і пропозиції. отже, виходячи з ви-
щевикладеного, можна констатувати, що відмін-
ною рисою інформаційно-аналітичних служб при 
бібліотеках є їх органічна включеність у відпо-
відні сфери діяльності, функціональні і організа-
ційні взаємовідносини з соціальними інститутами 
і конкретними організаціями. При цьому бібліо-
течні структури під час інформаційного супрово-
ду діяльності владних структур є нейтральними 
майданчиками щодо тих чи інших процесів, вони 
здатні оперативно реагувати на динаміку інфор-
маційних потреб органів державної влади з ме-
тою подальшого удосконалення форм і змісту їх 
обслуговування. це дає змогу об’єктивно дослі-
джувати процеси, що відбуваються в українсько-
му суспільстві і надавати якісну синтезовану ін-
формаційну продукцію органам державної влади.  
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инфОрмациОннОе Обеспечение управленческОЙ деятельнОсти 
ОрганОв гОсударственнОЙ власти слуЖбОЙ инфОрмациОннО-
аналитическОгО Обеспечения (сиаО) нациОнальнОЙ библиОтеки 
украинЫ имени в.и. вернадскОгО нан украинЫ

аннотация
в данной статье рассматривается деятельность библиотек как информационно-аналитических 
центров, которые осуществляют информационную поддержку органов государственной власти. 
в частности, рассмотрена деятельность службы информационно-аналитического обеспечения (сиао)  
национальной библиотеки украины имени в.и. вернадского нан украины как пример эффективного 
информационного сопровождения деятельности структур власти. Проанализирована структура служ-
бы, ее функции и направления деятельности. Подана характеристика информационно-аналитической 
продукции, которая готовится для представителей органов власти.
ключевые слова: служба информационно-аналитического обеспечения органов государственной вла-
сти (сиао), органы государственной власти, информационно-аналитическая продукция, современные 
информационные технологии.
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infOrmAtiOn suppLY Of the mAnAging ActiVities  
Of the stAte AuthOrities thAt is prOVided BY the infOrmAtiOn 
AnALYticAL suppOrt serVice Of VernAdskY nAtiOnAL LiBrArY  
Of the nAtiOnAL AcAdemY Of sciences Of ukrAine

summary
this article is about the activities of the libraries as information and analytical centers that provide 
information support for public authorities. in particular, the activity of the information and analytical 
support service of the Vernadsky national library of the national academy of sciences of ukraine is 
considered as an example of effective information support of the authorities’ activities. the structure 
of the service, its functions and field of concerns are analyzed. the characteristic of information and 
analytical products that are prepared for the representatives of government authorities is added.
keywords: information and analytical service of state authorities, state authorities, information and 
analytical products, modern information technologies.


