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В  статье  исследуется  внутриторговая  и  внешнеторговая  

документация Украинского государства на примере рассмотрения договоров  
и  контрактов.  Проведён  детальный  анализ  реквизитов  текста  
внешнеэкономического  договора,  проанализированы  формы  заключения  
контрактов, изложенные в сборнике «Инкотермс»
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In  the  article  foreign  trade  documentation  of  the  Ukrainian  state  is  
investigated on the example of  consideration of  agreements  and contracts.  The  
detailed analysis of essential elements of text of foreign economic treaty, analyzed  
forms of contracting, the stated, is conducted in collection.

Key  word: trade  documentation,  foreign  economic  treaty,  contract,  text,  
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БЛОГ-ІНФОРМУВАННЯ: АНАЛІТИЧНИЙ АСПЕКТ 

Наведено  параметри функціонального  аналізу  блогу  як  веб-технології  
соціальної комунікації в економічному секторі, що, зокрема, розглядається як  
аналітичний інструментарій підприємств сфери послуг для вирішення своїх  
бізнес-задач.

Ключові  слова: блог-інформування,  блог-функції,  інфокомунікаційна  
компетентність

Пріоритетним  напрямом  підготовки  майбутніх  магістрів-
документознавців  є  забезпечення  їх  професійної  компетентності.  Загальна 
складова професійної компетентності притаманна широкому загалу фахівців 
з вищою освітою, що необхідна для здійснення продуктивної діяльності після 
закінчення вишу [1;15].

Так,  серед  ключових  компетенцій  нами  виділяються,  передусім, 
інфокомунікаційні,  що  характеризуються  вмінням  обмінюватись  усною  і 
писемною інформацією, знанням іноземних мов та компетенції, що пов’язані 
з  інформатизацією,  які  передбачають  вільне  володіння  комп’ютером  та 
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використання  можливостей  мережі  Інтернет,  при  цьому  має  бути  яскраво 
вираженою документознавча спрямованість професійної компетентності.

У  системі  підготовки  магістрів  в  Одеському  національному 
політехнічному університеті за спеціальністю 8.020105 – «Документознавство 
та  інформаційна  діяльність»  фундаментальній  підготовці  фахівців  системи 
документальних  комунікацій  має  служити  спецкурс  «Алгоритми 
прогнозування  розвитку  соціокомунікаційних процесів»,  що скерований на 
оволодіння  майбутніми  магістрами  знаннями  щодо  алгоритмічної  сутності 
інформаційних технологій і навиками побудови й використання алгоритмів як 
певних моделей діяльності, на здійснення прогностичного аналізу соціальних 
комунікацій, «озброєння» технологією моделювання комунікаційної взаємодії 
[2;51].

Новітні  інформаційно-комунікаційні  технології,  розвитком  яких 
визначається  особливість  нашої  епохи,  справляють  значний 
перетворювальний вплив на всі  сфери сучасного суспільства,  яке протягом 
останніх десятиліть все частіше характеризують як інформаційне суспільство 
web 2.0. Сутність його як сучасного стану цивілізаційного розвитку полягає у 
експоненціальному  збільшенні  обсягів  створюваної  й  накопичуваної 
інформації,  розширенні  форм  її  обробки,  використання  й  передачі,  у 
перетворенні інформації і знання на продуктивні сили суспільства, а також у 
збільшенні  впливу  новітніх  інфокомунікаційних  технологій  на  культуру, 
політику, економіку, право тощо. 

Одним  з  визнаних  соціокомунікаційних  інструментів  інформаційного 
суспільства web 2.0. є персональний блог. Ведення особистих блогів, участь в 
Інтернет-форумах та подібні форми е-комунікації – поширена практика, що 
відбиває процес інтенсивного формування українського Інтернет-середовища, 
зокрема його складової – блогосфери, яку на сьогодні також позначають як 
«Блогосфера 2.0». Специфічність цієї сфери, на думку таких дослідників, як 
В. Медведев, Ю. Чернишов, Г. Богданов та ін., визначається тим, що вона за 
самою  своєю  природою  становить  багатомірне,  комплексне  утворення,  до 
складу  якого  входять  пізнавальні  форми і  напрями,  різноманітні  за  рівнем 
узагальнення  і  практичної  значущості.  Це  зумовлює  одне  з  актуальних 
завдань: необхідність з’ясування й визначення координаційних зв’язків між 
формами й напрямами блог-інформування. 

Можливості  блогу  як  веб-технології  соціальної  комунікації  все 
активніше  використовуються  в  економічному  секторі,  зокрема  як 
стратегічний інструментарій підприємств сфери послуг для вирішення своїх 
бізнес-задач. 

Аналіз діяльності однієї з одеських комерційних організацій, ПП «Політ 
Майстер»,  що  спеціалізується  на  продажі  авіаквитків  он-лайн,  дозволяє 

121



здійснити  попереднє  групування  напрямів  блог-інформування  і  надати 
змістовно-функціональну  характеристику.  Якщо  спочатку  основною  метою 
блогу ПП «АвіаТут» було забезпечення інтерактивного зв'язку з клієнтами та 
надання  їм  довідкової  інформації  про  аеропорти  та  країни,  то  з  часом 
практика ведення блогу спонукала до розширення його функцій. Отже, блог 
«АвіаТут» виконує зараз 5 основних блог-функцій:

1  -  комунікативна функція,  що  реалізується  через  спілкування  з 
відвідувачами сайту,  потенційними клієнтами фірми (ми  розглядаємо  її  як 
можливість  розповісти  про  акції  авіакомпаній,  цікаві  події,  подорожі, 
запропонувати ідеї для відпочинку якомога ширшому колу читачів); 

2 - функція  самопрезентації,  яка забезпечується через контент постів, 
адже  блог,  як  і  звичайний  щоденник,  безумовно,  несе  інформацію  про 
особистість автора (як і багато інших блогерів, ми прагнемо вести блог так, 
аби відвідування відчувалось як стійка потреба, до того ж, на нашу думку, 
блог є зручною формою викладення інформації про фірму);

3 - функція  розваги,  яку ми розглядаємо як одну з найважливіших для 
успіху  сайту  фірми  і  намагаємось  так  вибудовувати  тематику  постів, 
підбирати  матеріали,  щоб  наш  блог  став  невичерпним  джерелом 
розважального читання;

4 - функція згуртування та підтримки соціальних зв’язків (PR-функція), 
можливо не є поки що такою очевидною, як три попередні, але іманентною, 
як і для будь-якої соціальної мережі, що забезпечує підтримання соціальних 
зв’язків,  які  перериваються  в  реальному  житті,  і  дає  змогу  учасникам  е-
комунікативного діалогу краще пізнати один одного. 

5 - функція  саморозвитку або рефлексії, яка реалізується завдяки тому, 
що  публічність  ресурсу  спонукає  до  грамотних,  структурованих 
висловлювань, а це, в свою чергу, допомагає блогеру глибше розуміти події, 
про які йдеться, а отже - професіонально аналізувати ситуацію. 

Розглядається  також  6  –  функція  блогу:  можливість  використання  з 
метою обговорення робочих питань. 

Як  підсумок  магістерського  дослідження  планується  сформулювати 
власне  комплексне  визначення даного  бізнес-інструмента  і  запропонувати 
критерії оцінювання його дійовості, беручи до уваги досвід зарубіжних шкіл 
блогерів.
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Приведены  параметры  функционального  анализа  блога  как  веб-
технологии  социальной  коммуникации  в  экономическом  секторе,  
рассматривающегося  в  качестве  аналитического  инструментария  для  
предприятий сферы веб-услуг.

Ключевые  слова: блог-информирование,  функции  блога, 
инфокоммуникативная компетентность

Parameters of the functional analysis of blog as the web-technology of social  
communication in an economic sector are presented. The blog is also considered  
as an analytical tool for the enterprises of sphere of web-services.

Key  words: blog-informing,  functions  of the blog,  information  and 
communication competence
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ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РОБОТИ ВНЗ 
В УМОВАХ БОЛОНСЬКОГО ПРОЦЕСУ

Проаналізовано  основні  форми  організації  роботи  з  документами  у  
вищих навчальних закладах в умовах Болонського процесу.

Ключові  слова: документаційне  забезпечення,  електронний  
документообіг, вищий навчальний заклад

У зв'язку з глобальною інформатизацією вищої освіти в Україні постає 
питання створення ефективної системи докуметаційного забезпечення ВНЗ. 
Як відомо, основа докуметаційного забезпечення вищої освіти — документи, 
які  мають  правове  значення,  оскільки  є  засобом засвідчення  та  доведення 
певних фактів. Вони також використовуються як джерела та носії інформації. 
В управлінській діяльності документ постає як предмет, і як результат праці 
[1].

Найпроблемнішою  є  організація  розроблення  та  впровадження 
уніфікованих  електронних  форм  службових  документів  різних  груп 
навчальної  документації  у  вищих  навчальних  закладах,  оскільки  в  них 
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