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Постановка проблеми. З розвитком інфор-
маційно-комунікаційних технологій по-

няття «оперативної (тимчасової, швидкодіючої) 
інформації» займає вагоме місце в електронній 
мережі та передбачає сутнісні глобалізаційні 
складові. Інформація є інструментом впливу у 
всіх галузях життєдіяльності суспільства та віді-
грає вагому роль у процесах формування інфор-
маційного суспільства. Значення поняття опера-
тивної електронної інформації стрімко зростає 
та впритул стосується системи соціально-кому-
нікаційних потреб соціуму та діяльності бібліо-
течно-інформаційних установ зокрема.

Процес інтеграції українського суспільства 
до міжнародних медіа систем, змінює акценти 
в діяльності установ консолідованої інформації. 
Інтелектуальний попит на швидкодіючу інфор-
мацію, векторує наукову громаду поглянути на 
здобутки та проблеми діяльності установ консо-
лідованої інформації, бібліотек, архівів, музеїв, 
інформаційно-аналітичних підрозділів з точки 
зору трансляції, ретрансляції інтелектуальних 
запитів соціуму.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. На-
укове підґрунтя досліджень  та інституалізація 
процесів, пов'язаних з використанням оператив-

ної інформації, узагальнення її практичних досяг-
нень наразі не відповідає викликам суспільства. 
Роботи характеризуються світоглядно-філософ-
ськими, статистичними та математичними підхо-
дами, не занурюючись у питання виокремлення 
та етимології поняття оперативної інформації.

Загальна інституалізація теорії інформації, по-
няття оперативної інформації в системі соціаль-
них комунікацій ґрунтовно досліджено в роботах 
М. Кастельса, М. Маклюена, Й. Масуди, [2, 4, 5] 
та ін. Поняття оперативної інформації в бібліотеч-
но-інформаційній системі соціальних комунікацій, 
з вагомим теоретичним підґрунтям, представлено 
в роботах О. Онищенка, В. Горового, Л. Дубровіної, 
Л. Чуприни [6, 11] та ін. Так, бібліотечна галузь, 
корегуючись досвідом суміжних наук повинна 
впроваджувати поняття оперативної інформації 
з інтегруванням бібліотечної інфраструктури до 
міжнародних медіа систем, що в кінцевому ре-
зультаті позитивно вплине на ступінь поінформо-
ваності, інтелектуалізації користувача.

Всесвітньо знаний науковець М. Кастельс вва-
жає, що нові технології, пов'язані з виробництвом 
інформації як нематеріальних благ, формують 
принципово нове, інформаційне суспільство. Ін-
формаційна епоха породжує суспільство, яке є не 
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тільки глобальним, але ще і мережевим. Дослід-
ник переконливо доводить, що ступінь володін-
ня інформаційними технологіями визначає місце 
країни в світовій інформаційній ієрархії. Однак, 
країни з асиметричною державною політикою, як 
Україна, можуть опинитися поза межами світової 
електронної інформаційної системи [2].

Виділення не вирішених раніше частин за-
гальної проблеми: У статті зроблена спроба 
проаналізувати теоретичне підґрунтя сутнос-
ті поняття «оперативна інформація»; окреслити 
значення оперативної інформації в системі соці-
альних комунікацій та джерела сутності і зна-
чення оперативної інформації для установ консо-
лідованої інформації та бібліотек зокрема.

Мета статті. Суть роботи полягає у окреслен-
ні специфіки електронної мережі, як джерела 
оперативної інформації та інтернет-середовища 
як джерела оперативної інформації в установах 
консолідованої інформації, бібліотеках, архівах 
та інформаційно-аналітичних службах України.

Виклад основного матеріалу. Зазвичай, соці-
альний вимір досліджень комунікаційних складо-
вих, через поняття оперативної пам'яті, фокусує 
об'єкт у притаманному для нього середовищі, на-
приклад у етнічній групі, за релігійною диферен-
ціацією, господарсько-культурним типом, мовним 
сегментом та/або соціальною групою, питаннями 
гендерної політики, освітою, професією, фахом, 
віковими особливостями. Вчені фіксують об'єкт в 
соціальних умовах; експериментують з об'єктом 
у реальних або лабораторно відтворених умовах; 
аналізують результати спостережень відносно 
заданих параметрів; проводять соціально зорієн-
товану інтерпретацію результатів [12].

Оперативна інформація – необхідна складо-
ва життєдіяльності різних соціокультурних про-
шарків та розглядається як феномен соціальної 
комунікації на хронологічному, місцевому, регі-
ональному, національному, інституційному, гло-
балізаційному рівнях. Оперативна інформація 
важлива й на багатоступеневих рівнях соціаль-
но-комунікаційної взаємодії: особистісні, масові, 
державні, міжнародні, міжцивілізаційні; соціаль-
но-групові; міжособистісні. Поєднання вище на-
веденого, дає змогу виявляти й пізнавати різну 
архітектуру суті оперативної інформації в філо-
софії інформаційної культури системи соціаль-
них комунікацій [6].

Водночас, відсутність мультидисциплінарного 
та міжгалузевого дослідження особливостей впро-
вадження оперативної інформації системи соці-
альних комунікацій в діяльності установ консолі-
дованої інформації зумовлює подальшу розробку 
проблеми, що ґрунтується на лавиноподібному 
розвитку техніко-технологічної та комунікаційної 
складової соціальних медіа, розширенням сфери 
їх взаємодії в сучасному соціумі і відставанням 
теоретичного обґрунтування цих процесів.

Для дослідження суті оперативної інформації 
у прикладному сенсі, як інформації про поточ-
ний стан джерела, що застосовується індивідом 
для прийняття рішень в управлінні суспільними 
процесами, що вивчається галузевими науками, 
інформаційного менеджменту, фінансів, безпеки 
особи та держави, необхідно корегуватись тео-
ретичним підґрунтям, зокрема дослідженнями 
М. Маклюена, І. Масуди, які вивчали значення 

інформації та ролі установ консолідованої інфор-
мації у сучасних умовах з питань становлення 
глобального інформаційного суспільства [4, 5].

У низці ґрунтовних робіт О. Онищенка, В. Го-
рового наголошено на необхідності мультигалу-
зевого застосування оперативної інформації в 
роботі бібліотечних установ. Вчені переконливо 
констатують про роль оперативної інформації у 
рефлексії управлінських структур, що покликані 
професійно реагувати на поточні виклики. На-
голошують на взаємозалежності процесів розви-
тку соціальних комунікацій і еволюції бібліотек, 
необхідності оновлення бібліотечних установ з 
метою підвищення ефективності використання 
інформаційних ресурсів. Значний інтерес для до-
слідження становлять погляди щодо ролі і пер-
спектив інформаційно-аналітичної діяльності 
бібліотек, зокрема значення оперативної інтер-
нет-інформації в інформаційному забезпеченні 
управлінської діяльності [6].

Особливий вплив на формування предмета 
дослідження мали концептуальні підходи до ви-
значення стратегічних напрямів розвитку бібліо-
течної освіти українськими вченими у сучасних 
умовах [1]. Розроблена концепція трансформації 
бібліотеки у загальнодержавний науково-інфор-
маційний комплекс, яка стала вагомим внеском у 
переосмислення ролі й місця бібліотеки як соці-
ального інституту, усвідомлення можливості роз-
ширення меж її функціонування у різних сфе-
рах суспільного життя [6].

Докладно обґрунтовані висновки про місце і 
перспективи бібліотечних структур в інформа-
ційній складовій Україні представлені в моно-
графії Л. Чуприни «Оперативна інтернет-ін-
формація в інформаційно-аналітичній діяльності 
бібліотек України», в якій стверджується про 
роль оперативної інформації в діяльності біблі-
отечних установ, що поєднують інформаційні 
потоки через електронне каталогування, аналі-
тико-синтетичну обробку інформації, інформа-
ційний менеджмент та угамування інтелектуаль-
них запитів користувачів [11].

Звернення до праць науковців Н. Бачинської 
[3], Т. Данилової [12], Г. Салати [7, 9] відображає 
наріжні проблеми бібліотечно-інформаційної га-
лузі: визначення стратегічних напрямів інфор-
маційної освіти [1], асиметрії державної політики 
бібліотечно-інформаційної галузі [8, 10], філосо-
фії інформаційного суспільства [13], що в умовах 
інформаційно-комунікаційних технологій поста-
ють перед бібліотечними установами України, 
сучасної трансформації бібліотечних функцій та 
послуг відповідно до стратегічних напрямів роз-
витку бібліотек в інформаційному суспільстві та 
оперативної пам'яті зокрема [14].

Зростання ролі оперативної інтернет-інфор-
мації в системі соціальних комунікацій, передує 
інституалізація понятійного апарату. Тривалий 
час окреслене поняття здебільшого вживалося 
лише у сфері забезпечення безпеки держави й 
особи, і насамперед органами, працівниками, що 
здобували та використовували цю інформацію – 
спеціальні державні служби, розвідка, військо-
ві, поліція, вищі посадові особи держави. Саме в 
контексті цієї діяльності і трактувалося поняття.

Скажімо: оперативна інформація – вагома 
складова контррозвідувальної інформації; розвід-
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увальна, контррозвідувальна, оперативно-розшу-
кова інформація; економічна інформація, медична 
інформація та ін. Наразі термін широко застосо-
вується в різних галузях життєдіяльності соціуму.

Епоха соціальних комунікацій глобалізованих 
викликів подає поняття оперативної інформації 
як: офіційні статистичні показники, неопублі-
ковані дані, що є результатом безпосереднього 
спостереження, особистого досвіду, різних екс-
периментів, інформація у реальному часі; інфор-
мація короткострокових прогнозів; інформація 
оперативного менеджменту; інформація для при-
йняття управлінських рішень; довгострокового і 
поточного планування і т. д і т. п.

У практичній діяльності розуміння та засто-
сування терміну оперативної інформації носить 
вузькогалузевий характер, зі специфікою трак-
тування у залежності від видів економічної ді-
яльності, наприклад, в управлінських системах, 
у бухгалтерському обліку, у межах підприєм-
ства, рекламі, торгівельному маркеті та ін.

З розвитком інформаційно-комунікацій-
них технологій нові засоби передачі інформа-
ції, а саме всесвітня електронна мережа, пер-
сональний комп'ютер, медіа-центр, планшет, 
смартфон, фаблет, ноутбук, нетбук, флагман, 
usb-накопичувач, значною мірою розв'язали су-
перечність між швидкістю старіння оперативної 
інформації та швидкістю її доставки, забезпечи-
ли високий рівень поточності, оновлення інфор-
мації з усіх сфер життєдіяльності.

Нез'ясованість теоретичного та методологіч-
ного базису поняття оперативної пам'яті сьогод-
ні, невиявленість ролі та значення філософської 
парадигми в дослідженні поняття, зумовлюють 
її актуальність розробки об'єктних, суб'єктних і 
позасуб'єктних світоглядних аспектів. Введення 
в розгляд різноманітних проявів наукового бут-
тя, що не було відображено у філософській реф-
лексії, дозволяє поставити питання про значення 
практичної складової в дослідженні поняття опе-
ративної інформації [13].

Висновки і пропозиції. Теоретично-методо-
логічний базис до вивчення питання оператив-
ної інформації ґрунтується на наукових погля-
дах, засадах, теоріях і концепціях, викладених у 
фундаментальних працях з питань системи соці-
альних комунікацій, соціології, філософії, однак 
інституалізація оперативної інформації чекає на 
своє системне дослідження.

Етимологія поняття оперативної інформації 
окреслена у науково-теоретичному та прикладно-
му рівнях, що дозволяє окреслити межі визначен-
ня поняття оперативної інформації як інформа-
ції про поточний стан будь-якого інформаційного 
об'єкта, який у ХХІ ст. лавиноподібно соціалізу-
ється та розширює його межі застосування.

Видається необхідним продовжити наукові 
пошуки, корегуючись мультидисциплінарними 
підходами у дослідженні поняття у сенсі сус-
пільної взаємодії. Сплав когнітиву загальнонау-
кових методів дослідження виявить вплив тен-
денцій розвитку вітчизняної інтернет-спільноти 
на феномен оперативної інтернет-інформації, що 
екстрапольовано на її застосування в діяльності 
установ консолідованої інформації, бібліотек, ар-
хіві, музеїв та інформаційних служб.

З метою інституалізації тези про зростаюче 
значення оперативної інформації була здійсне-
на спроба проаналізувати сутність поняття опе-
ративної інформації, її роль у глобалізаційних 
процесах, тенденції у формуванні й розвитку 
інтернет-середовища як джерела оперативної 
інформації для бібліотек України, особливості 
використання оперативної інформації в інформа-
ційно-аналітичній діяльності бібліотек, перспек-
тиви розвитку цієї діяльності в контексті запитів 
користувачів та ін. [14].

Вартує залучити комплексний підхід до по-
дальшої розробки проблеми: причинно-наслід-
кові зв'язки, в сенсі зростання ролі оперативної 
електронної інформації в системі соціальних 
комунікацій; метод порівняльного аналізу та 
термінологічний метод для визначення стану 
розробки й уточнення понятійного апарату до-
сліджуваної теми.

Нагальна потреба впровадження інформацій-
них техніко-технологічних складових в системі 
соціальних комунікацій потребує аналітичного 
прогнозування результатів і наслідків цих про-
цесів, подальшої мультидисциплінарної розробки 
міжцивілізаційних рефлексій, онтологічно-філо-
софських складових у осягненні інформаційного 
контенту системи соціальних комунікацій.

Проектування програмних систем на осно-
ві теоретизації та методологізації об'єктно-
орієнтованого проектування, уніфікованого проце-
су визначає вихід когнітивної активності людини 
за межі репрезентативності і формування на її 
основі соціальної онтології інформаційного сус-
пільства. Оперативна пам'ять є джерелом – у ви-
гляді когнітивної активності людини та засобом – 
виведення на перший план ролі абстракцій та 
ієрархій, на ґрунті поєднання потенціалу людини 
з засобами теоретизації проектування.

Адже за М. Кастельсом, якщо економічно роз-
винені країни не зможуть освоїти новий спосіб 
інформаційного життя, заснований на постійному 
використанні інформації, то їх чекає проблема 
соціальної протилежності між власниками засо-
бів виробництва і найманими робітниками, або 
поділ держав на Інтернет-заможних та Інтернет-
незаможних, що державним інституціям України 
слід мати на увазі
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Аннотация
Предпринята попытка проанализировать этимологию понятия «оперативна информация» и ее при-
менения на электронных носителях в учреждениях консолидированной информации, что требует те-
оретически обоснованного прогнозирования результатов и последствий этих процессов, дальнейшей 
разработки социально-политических и социально-культурных программ.
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OPERATIONAL INFORMATION AS A WORLDVIEW ASPECT 
OF LIBRARIAN AND INFORMATION CULTURE IN THE DIGITAL AGE

Summary
This paper attempts to analyze the etymology of the «operational information» concept and its applications 
to electronic media in the institutions of consolidated information. This task requires a theoretically 
informed prediction of the results and consequences of these processes, further development of socio-
political and socio-cultural programs.
Keywords: operational information, institutions of consolidated information, library and information 
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