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демократії в Україні, як основи функціонування сучасної цивілізованої
держави, потребує не лише технічного супроводу, а насамперед,
радикальних змін у національній політичній системі, спрямованих на
реальне впровадження демократичних принципів, розвиток правового
та громадянського суспільства.
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Кожен етап розвитку суспільства як глобальної соціальної системи
обміну та накопичення інформації має певні особливості, що
формуються з ряду технологічних, соціальних та інших передумов.
Певний, тривалий проміжок часу для суспільства була відчутна потреба в
доступі до інформації взагалі. Із розвитком паперових та електронних
носіїв інформації, суспільство перейшло в стан перенасичення інформацію,
навзамін відчувши потребу у точній та актуальній інформації. Перехід до
мережевих засобів комунікації (зокрема з розвитком Інтернету) практично
усунув брак актуальної інформації у більшості сфер прикладної людської
діяльності, спричинивши, навпаки, кризу конкурентоздатності більшості
джерел інформації та породивши нові професії та компетентності у сфері
інформаційної діяльності. Так, популярності набули професії фахівця з
позиціонування сайтів, інтернет-реклами, копірайтера тощо. Детальніше
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проблема діяльності в глобальному інформаційному просторі в умовах
перенасичення інформацією є досліджена в роботі [1].
Для рядового користувача Інтернету з початку 2000-х років проблема
отримання статичної інформації стала менш актуальною, а поступово
зменшился складнощі з доступом до напівструктурованої та високо
актуальної інформації. Натомість, актуалізувалася наступна суспільна
потреба – організації доступних міжособистісних комунікацій в
реальному часі без геопросторових обмежень. Вирішення цієї проблеми
лежало в площині створення значного числа сервісів публічних масових
та приватних комунікацій, серед яких на сьогодні виділяються два
основні класи: форуми та соціальні мережі.
Указані колаборативні сервіси на сьогодні практично охопили усіх,
хто потребує засобів комунікацій та накопичення колективних знань та
досвіду у глобальному інформаційному просторі. Одною з характерних
рис форумів стала можливість не лише знаходження там потрібної
інформації, але її поява як відповідь на інформаційну потребу.
Принципи функціонування таких систем та їхнє прикладне
використання у інформаційній діяльності розглянуто у роботі [2].
Проте, ряд особливостей форумів (висока ступінь анонімності,
недосконалість механізмів соціальної авторитезації та захисту особистого
авторитету, «інтелектуальна рівність» учасників, невисока культура
спілкування тощо) породжує нову суспільну потребу – потребу у
відповідальній комунікації, у якій спілкування не лише залишає
інформаційний слід, а призводить до конкретних дій у фізичному світі,
або ж задовольняє інформаційну потребу з високим ступенем
достовірності та документованості (має силу офіційного документу).
Таким чином, користувач Інтернету відчуває тепер уже брак не
спілкування, а ділової комунікації з особами в офіційному статусі:
представниками органів влади, навчальних закладів, підприємств. У той
же час для різного роду організацій таке спілкування також доцільне.
Проте, з ряду причин, у першу чергу через комунікаційне
перенасичення і конкуренцію, систематичний зв’язок «користувач –
офіційний представник» не налагоджується. Для його встановлення є
необхідним здійснення комплексу заходів, які можна об’єднати
поняттям «створення та позиціонування соціально-інформаційних
інтерфейсів», тобто створення ефективно діючих точок взаємодії між
суспільством та організації у інформаційному просторі. Наприклад,
такими точками взаємодії є спеціалізовані форуми або спільноти, у яких
на певних засадах беруть участь повноважні представники організації.
Іншим, більш традиційним прикладом є інтерфейси, що базуться на
технологіях helpdesk та інтерактивного сайту організації.
Слід зазначити, що на сьогодні даний аспект інформаційної діяльності
організації у науковому плані пропрацьований недостатньо і потребує
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як наукового системного аналізу, так і синтезу нових комплексних
системних та технічних рішень.
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I. Introduction
Having historical roots in the debates over the “right of personal security”
(Langenderfer and Cook, 2007), and the individual’s “right to be left alone”
explained by Louis Brandies in 1890 (Wirtz, Lwin, and Williams, 2007), the
discussions regarding the content of privacy led to a diversity of definitions
considering a wide number of related interests (Kemp and Moore, 2007). The
content of the personal data is still under debate, with a strong need for
identification and definition of this data (Grant, 2009).
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