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ПОШУКИ ШЛЯХІВ ЗБЕРЕЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМЯТІ СИЛАМИ 

СУЧАСНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ 

Сьогодні Україна переживає своєрідний «бум» зацікавлення 

історичним минулим, витоками державності та етнічною самобутністю 

нашого народу. Це все є рисами відродження національної 

самоідентифікації.  Інформаційні активно установи долучаються до цих 

процесів – багато з них є носіями унікальної інформації. Ця інформація 

повинна бути переформатована в зрозумілий і зручний формат, оскільки 

вкрай важливим є рівень «інформаційного сервісу». «Саме сервіс 

передбачає максимальну зручність користувача послуг. Інформаційні 

послуги тепер повинні бути побудовані не на внутрішньому замкнутому 

алгоритмі, а мовою зрозумілою людині - споживачеві послуг. Інакше він не 

буде користуватися цими послугами, що в умовах капіталізму негайно 

призводить до банкрутства і зникнення з інформаційного поля тих, хто 

недостатньо освоїв сервісні принципи» [1, с. 261]. 

Проблема адаптації різних джерел стоїть доволі гостро – документи 

минулого часто не мали чіткої структури каталогізації, а якщо й мали – 

багатьом сучасним користувачам вона не зрозуміла. З цією проблемою 

зіткнулася молода дослідниця З.Свердлик при вивченні минувшини Києва: 

«Попри  те,  що  ми  навели  найбільш  типові  приклади принципів 

формування документів у справи в канцелярії думи  та  управи  міста  

Києва,  не  можливо  наразі  чітко визначити найбільш застосовуваний 

принцип віднесення документів  до  конкретної  справи.  Адже,  як  свідчать 

архівні  справи  органів  міського  управління  міста  Києва кінця  ХІХ  –  
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початку  ХХ  ст.,  є  чимало  справ,  під  час формування  яких  одночасно  

могли  поєднуватися  кілька принципів» [3, с. 33]. 

Подібні проблеми непокоять фахівців і вони намагаються зробити 

роботу з інформаційними джерелами більш досконалою.  Україна зараз 

активно оновлює технічне та методичне оснащення інформаційних установ. 

Звісно, що недостатнє фінансування гальмує кардинальний прорив. Але 

вже не стоїть вибору «робити, чи ні». Якщо сьогодні українці не 

спроможуться створити якісне цифрове середовище, то завтра наша 

минувшина опиниться на межі знищення. 

Форпостом в багатьох процесах збереження історичної пам’яті стали 

навчальні заклади. Тут важливо зазначити, що «культурологічна  підготовка  

…  допоможе  майбутньому  педагогу  ефективно  адаптуватися  до  життя  

та  продуктивної праці  у  соціумі,  реалізовуючи  свої  особистісні, 

громадянські та професійні покликання й обов’язки [2, с. 56]. Педагоги вже 

використовують в межах електронного навчання відповідні наробки 

інформаційних установ.  Ця співпраця важлива як з позицій технологічного 

оновлення та вдосконалення освіти, так і з точки зору прищеплення любові 

до рідної землі, вихованню шанобливого ставлення до історичної 

минувшини.  

В рамках вищої освіти навіть має відбуватися плавний перехід від 

споживання до створення інформаційного продукту. Бакалаври старших 

курсів і магістри (під керівництвом досвідчених викладачів) здатні 

створювати прості інформаційні елементи інформаційного простору (рівень 

Вікіпедії). Ця робота передбачає створення інтерактивного динамічного 

цифрового середовища, що цілком відповідає вимогам ХХІ століття.  

Сподіваємося, що українцям вдасться зберегти та помножити цифрові 

доробки. «Україна повинна сьогодні розробити власні … державні проекти і 

розробити інтеграцію особистого вкладу кожного українця в розвиток країни. 

Інакше хвилі забуття і піски часу невблаганно зітруть цілі пласти історичної 

пам'яті» [1, с. 264]. 
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ПРОБЛЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ 

Дослідження національних економічних інтересів і загроз є актуальним 

питанням сьогодення. Для сучасного стану економіки України як самостійної 

незалежної держави, утвердження її як суб’єкта світового співтовариства 

потребує забезпечення стійкого соціально-економічного розвитку, 

формування механізму протидії внутрішнім та зовнішнім загрозам, 

підвищення рівня життя населення, розвитку системи міжнародної 

економічної взаємозалежності.  

Досить широко проблема економічної безпеки держави знайшла 

відображення у працях російських учених: А. Абалкіна, В. Сенчагова, 

В. Медведєва, С. Афонцева, А. Пороховського, А. Нестерова, К. Самсонова, 

Е. Бухвальда, А. Городецького, В. Тамбовцева, А. Ілларіонова. Серед 

українських учених значний інтерес становлять праці В. Косевцова, І. Бінька, 

Я. Жаліла, С. Воронцова, В. Мунтіяна, В.Шлемка, Б. Губського, 

С. Пирожкова, Г. Пастернака-Таранушенка. У працях цих учених висвітлені 

особливості визначення сутності та складових економічної безпеки держави, 

аналізу та оцінки економічної безпеки, формування напрямів її 

забезпечення.  

Метою даної роботи є з’ясування сутності економічної безпеки, 

визначення її основних складових елементів, які в сукупності складають 

концептуальну основу механізму забезпечення економічної безпеки 

держави, та виявлення основних проблем її забезпечення. У зв’язку з цим 

наше завдання полягає у вивченні теоретичних основ економічної безпеки 

держави. 

У вітчизняній та зарубіжній економічній літературі існує декілька 

десятків трактувань понять «безпека» та «економічна безпека». У країнах 

Західної Європи концепт «безпека» став уживатися наприкінці XII ст. і 

трактувався як стан відсутності або нейтралізації загроз, небезпеки, а також 

створення умов та соціальних інститутів, що його забезпечують [1, с. 4]. 
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