ОГЛЯД
діяльності Інтелектуального клубу Книжкової палати України
у 2018 році
З метою виконання завдань у справі
нарощення
інтелектуального
та
інформаційного
потенціалу,
сприяння
розвитку національної культури, науки,
освіти, книговидавничої та бібліографічної
справи Інтелектуальний клуб Державної
наукової установи «Книжкова палата України імені Івана Федорова» у
2018 р. вдосконалював форми і способи діяльності, змістовне обговорення
сучасних проблем. В основу функціонування Клубу покладені цінності
українського народу, що ґрунтуються на креативних ідеях національного
солідаризму.
Головна мета Клубу – об'єктивне і кваліфіковане дослідження
актуальних проблем книговидання в Україні, аналіз контенту сучасної книги,
вдосконалення моделі видавничої справи та інформаційної діяльності. На
засіданнях Клубу в минулому році проведені чисельні презентації і
обговорення нових книг, дискусії з актуальних проблем сучасності. На
порядок денний виносились також складні для аналізу проблеми сучасного
суспільного життя в Україні та за її межами: від соціально-економічних,
національно-етнічних і психологічних, до проблем цивілізаційного і
геополітичного розвитку світу. В роботі Клубу взяли участь видатні
науковці, підприємці, громадські діячі, представники молодіжних організацій
з різних регіонів України.
Свою нову книгу «Масс-медиа,
пиар, или кто и как вам компостирует
мозги» презентував її автор, – доктор
технічних наук, професор, заслужений
діяч науки і техніки України, лауреат
премії Івана Франка Сенченко Микола
Іванович. Це уже третя книга із серії
«Реванш
истории:
креативная
революция».
Сама назва книги – уже викликає
запитання. Чому Вам компостують мізки, а не нам, запитує автор і дальше
сам відповідає на це запитання. Нам вони не компостують мізки тому, що ми
не дивимось їхній телеящик. Ми його викинули. Нам не потрібні чужі ідеї,

які зомбують населення. Нам не потрібні їхні кривляння і безголосий спів.
Нам не потрібно споглядання голих тіл і нав’язування нам шкідливих
речовин. Нам не потрібна їхня реклама. Тому, що ми не матеріалісти. Ми не
будемо відрощувати живіт, потім худнути за їхніми примітивними
методиками. Ми не їхні раби! Ми самостійні люди. Ми живемо для розвитку
інтелекту. Ми живемо для розвитку Розуму і Інтелекту, які дозволяють
накопичувати Інтелект Всесвітнього Розуму.
Хто ці ми? Ці ми – це люди, які формують креативну Україну. Ми
знаємо, що основою нашого світу на всіх етапах його існування є Розум. Ми
також добре знаємо, що основною умовою всього розвитку є вдосконалення
розуму і знань, в основі яких лежить індивідуальний інтелект. А соціальний
розвиток – це розширення інтелекту, із якого робляться вибірки з метою
знаходження шляхів для подальшого розвитку світоустрою. Це і є соціальний
розвиток, наголосив М.І. Сенченко.
Сутність і зміст сьогоднішніх програм телеящика полягає в
примітивізації інтелекту, що веде до деградації соціального розвитку і
знищення людства. Не тільки наші думки, а й відносини форматуються, весь
наш світогляд і обізнаність повністю виліплені в потрібному комусь дизайні.
Псевдонаука іміджелогія стосується не тільки зовнішності окремої
особистості, а й способу мислення всього людства. Дизайнери і візажісти
ліплять не тільки наші риси, але і нашу свідомість. Це воістину нескінченна
затія пояснювати людям, як їх дурять на кожному кроці, форматують їх
мислення.
Одним з класичних прикладів імплантації
фантастичних ідей в свідомість широких мас є всім
знайоме поняття пролетарської революції, яка мала
привести народи до «світлого майбутнього». З цієї ж
серії і ідея класової боротьби серед не єврейських
народів, або знищення селянства, яке вирощує хліб,
під приводом паразита «куркуля».
Такою ж фантастичною ідеєю було навіювання
пролетаріату думки про те, що робочий у верстата
взагалі щось вирішує в цьому світі, крім своєї денної
норми виробітку, причому поки його не вигнали з
роботи. Ще одна ідея, що і «кухарки можуть керувати державою». Як відомо,
ці ідеї певні кола успішно використовували в своїх цілях протягом більше
200 років, зауважив автор книги.
Звертаючись до читача, М.І. Сенченко наголошує, що у цій книзі не має
жодного слова неправди. Жодного слова! Треба пам’ятати: той хто говорить

і пише правду, той завжди має рацію. Грішить той, кому не вистачає
сміливості узнати всю правду до кінця.
Детальніше з викладеною проблематикою можна ознайомитись в книзі
«Масс-медиа, пиар, или кто и как вам компостирует мозги» / Н.И. Сенченко.
– Киев: Изд-во «Лира-К», 2018. – 224 с.
На засіданні Клубу відбулась презентація
публіцистичного
видання
групи
авторів
за
співавторством і редакцією Д.Г. Джангірова «Перемога
неможливого над неприйнятним». Збірник, який
видано російською мовою, присвячено різним
аспектам президентських виборів в США 2016 р. – від
«червоно-синьої» електоральної географії Сполучених
Штатів до надточних налаштувань Big Data в штабах
претендентів, від публічного іміджу конкурентів і
битви компроматів до спроб інших держав вплинути на хід і результати
передвиборної боротьби.
Політолог,
журналіст
Д.Г.
Джангіров, з неординарною манерою
викладення надзвичайно цікавих і
корисних фактів, особливу увагу
зосередив
на
національнопсихологічних особливостях американців, унікальності виборчої системи в
США, новітніх технологіях виборів президента у провідній країні світу.
Свою
чергову
книгу
«Финансовый вампиризм англосаксов»
презентував
її
автор
професор
М.І. Сенченко.
У
виданні
розглядається
проблематика
поневолення
країн
англосаксами за допомогою світової
валюти – долара, який безконтрольно
друкується приватною кампанією –
Федеральною резервною системою.
Для
розвитку
економіки,
наголосив М.І. Сенченко, необхідно
мати можливість самостійно друкувати власну валюту ― гривні. Тільки
завдяки емісії власних грошей економіка країни буде ефективно розвиватися.
Сьогодні, за договором з МВФ, Україні заборонено випускати в обіг власних
грошей більше, ніж вона має золотовалютних запасів у доларах. Розмір цих
запасів регулює МВФ.

Україна може бути багатою країною. Але коли вона почала «боротьбу
за інвестиції», то отримала дику інфляцію, злидні, безробіття. Імпорт товарів
повністю знищив вітчизняного виробника.
Ми маємо усвідомити саме головне:
без
розуміння дії механізмів знищення християнської
цивілізації, ми не зможемо відновити нормальний ритм
життя, сформувати дійсно людські стосунки у
суспільстві, які тонуть у дарах Заходу: бездуховності,
розпусті, насильстві і інших гидотах, що заполонили
інформаційний простір нашої держави. Ми не зможемо
зупинити цей бруд, який спустошує наші душі й душі
наших дітей, врятуватись від загибелі, якщо не знайдемо і
не знищимо всі його витоки і коріння, сказав
М.І. Сенченко.
Доповідь на тему: «Еволюція як універсальний природний закон» зробив
дійсний член Національної академії наук України, доктор технічних наук,
кандидат фізико-математичних наук, лауреат Державної премії України в
галузі науки і техніки Широков Володимир Анатолійович. Його доповідь
складалась з 2 частин.
В першій частині присутні слухали
світоглядне бачення і відповіді науковця
високого рівня на питання: «Чим принципово
людина відрізняється від тварини?», «Що таке
гроші
і
яка
хронологія
фінансового
механізму?»,
«В чому полягає феномен
створення і функціонування Федеральної
резервної системи, її сутність і зміст?»
В теорії, практиці, історії, філософії, політиці, комедії, трагедії,
естетиці і т. п., що стосується грошей, присвячена надзвичайно велика
кількість літератури. Практично її не можна осягнути. Пошуковик Google на
питання «money» видає більше 2 млрд 800 млн зносок. Але на наш подив,
сказав вчений, серед цієї інформації нам не вдається знайти нічого, що було б
присвячено інтерпретації феномена грошей, як фактору загальної еволюції
світу.
На фоні загальної концепції еволюції автор виклав шість основних
механізмів еволюції, які стали подальшим предметом аналізу. Основний
закон еволюції полягає в тому, що складність еволюційної системи завжди
зростає. Цей закон доповідач проілюстровав на прикладах фізичного,
генетичного, нейронного і комунікативного механізмів. Зроблено висновок
про те, що будь-який механізм має свою природну межу зростання
складності, обумовлену його системним улаштуванням.

Хронологія фінансового механізму є достатньо вибірковою, вона
здійснюється в рамках подій, які відображають властивості грошей в рамках
еволюційних процесів.
В.А. Широков докладно висвітлив проблеми, пов’язані з філософією і
практикою діяльності Федеральної резервної системи в історичному аспекті і
сьогоднішніх реаліях. Він проаналізував генезис доларової гегемонії США,
метаморфозу перетворення долара в світову валюту, показав в який спосіб
США почали використовувати глобальну світову систему у якості
інструмента для вирішення проблем США. З іншого боку, з точки зору
суб’єктивно-психологічної, у держави США і у американського народу,
з’явилось переконання про свою виключну роль у світі.
Процеси, що розпочалися в епоху глобалізації, насправді
демонструють дещо інше, як природню форму еволюції самої Федеральної
резервної системи. А історична роль США по суті зведена до підтримання і
супроводження всіх інструментів забезпечення (економічних, політичних,
воєнних тощо). Все це складає основу нового світового порядку.
Основні
зусилля
у
другій
частині
своєї
наукової
доповіді
В.
Широков
зосередив
на
висвітленні
механізмів
еволюції людських спільнот і
міри складності, а також на
розвитку і перспективах квантової революції.
Існує багато можливих варіантів еволюційного розвитку, моделей
управління системами. Еволюційна теорія складності надає цілком
прийнятне пояснення побудови Світоустрою, основних факторів його
динаміки, а також витоків і причин світових криз у сучасному світі.
Зрозуміло, що в силу неконтрольованого зростання складності фінансовоінформаційно-мережевого механізму еволюції Світ все більше і більше
котиться в бік глобальної кризи. Ця криза має онтологічний характер і не
може бути вирішена шляхом паліативів. Разом з тим, паліативні заходи
можуть уповільнити сповзання в кризу і надати час, необхідний для пошуку
і розроблення принципових рішень.
Таким чином, фінансово-інформаційно-мережева система потребує
сьогодні кардинальної, а головне – термінової модифікації. Проте, у зв’язку з
тим, що світова система має відкритий характер, ця модифікація не може
обмежуватись лише фінансовою сферою, а за необхідністю вимагає і
розгляду модифікації системи в цілому.

Серед можливих варіантів еволюційного розвитку, а також моделей
управління системами розглядається варіант «Керованого хаосу». Як відомо,
доктрина «Керованого хаосу» була розроблена в США. В коло її авторів
зазвичай включають: Збігнева Бзежинського, автора книги «Велика
шахівниця», в якій викладено принципи панування Америки і її
геостратегічні імперативи; Стівена Манна, який оприлюднив у 1992 р. в
журналі Національного військового коледжу у Вашингтоні свою роботу за
назвою «Теорія хаосу і стратегічна думка»; Джіна Шарпа, автора книги «Про
диктатуру і демократію», посібника по «кольоровим революціям». Одним із
суттєвих недоліків застосування моделі «Керованого хаосу» є висока
ймовірність глобальної світової катастрофи.
Разом з тим, одним із
головних
напрямів
еволюції
науковець
вважає
квантову
інформацію. Цей етап можна
охарактеризувати
терміном
«Квантова революція». Саме
через це особлива увага має бути
приділена вивченню і розвитку
квантових технологій. Однак, помилково було б вважати, що квантова
інформація торкнеться лише параметрів комп’ютерів і інформаційних мереж.
Швидше за все її вплив охопить всі сторони життєдіяльності людських
спільнот. Квантова революція – це кінець світу, а квантова цивілізація – це
те, що буде після кінця світу, – наголосив на завершення В. А. Широков.
Підприємець м. Кременчук Є.М. Кубланов у своїй доповіді на тему:
«Креативна модель фінансово-економічної діяльності» виклав унікальні за
своїм змістом погляди на реформування української економіки, подолання
корупції, проведення пенсійної і судової реформи тощо.
Основним двигуном ліберальної ринкової економіки є малий і середній
бізнес, – наголосив він. Якщо мінімізувати (ліквідувати) основні перешкоди
(державне регулювання, заорганізованість, а попросту – свавілля чиновників
і
грабіжницьку
податкову
політику),
що
заважають
становленню та розвитку цього
сектору економіки, малий і
середній бізнес, що володіє
гнучкістю,
мобільністю
і
високою пристосованістю, може
дати негайний ефект у вигляді

динамічного збільшення робочих місць, зростання ВВП, наповнення
бюджету.
Несправедливий розподіл ресурсів, концентрація їх в одних руках і
порушення Конституції України (згідно з якою всі ресурси належать народу),
призвело до зростання тарифів на комунальні послуги і «деребану коштів»
чиновників в цій сфері. Будь-які способи контролю рано чи пізно призводять
до створення корупційних схем. Для забезпечення справедливого розподілу
всіх корисних копалин автор проекту запропонував застосувати просту
систему на прикладі газу.
На сьогоднішній день Україна видобуває 20 млрд. кубів газу. Якщо
говорити умовно, чисельність населення в Україні – 40 млн. Одна особа,
тобто кожен громадянин має право на 500м.куб. (20 млрд.м.куб. / 40 млн.чол.
= 500 м.куб. / чол). Тобто сім'я з 4 осіб має в своєму розпорядженні 2 тис.
метрів куб. газу. Ті, кому газ не потрібен (топить дровами, вугіллям тощо)
можуть продати свою частку на біржі за ринковою ціною. Ця система
дозволяє справедливо розподілити всі ресурси, минаючи регуляторів.
Подолання корупції. Однією з важливих причин гальмування вступу
України до Європейського Союзу є корупція. Країна багата ресурсами, при
правильному їх розподілі, може забезпечувати своїх громадян прожитковим
мінімумом незалежно від їх працездатності. Введення безумовного доходу
обумовлено вимогами часу. Автоматизація виробничих процесів і
глобалізація ринку робить
багато
професій
не
затребуваними,
що
призводить до безробіття.
Наприклад: Японія, одна з
найбільш
технологічно
розвинених
країна,
має
найбільшу
кількість
самогубств серед молодих фахівців саме через безробіття. Громадяни
України мають право і можливість не жебракувати, а бути впевненими в
завтрашньому дні.
Пенсійна реформа. Обмеження розміру пенсій обумовлено розмірами
пенсійного фонду, тому що він наповнюється за рахунок податків. Кількість
пенсіонерів дорівнює кількості працюючих. Пенсія не може бути вищою за
ту частини доходів, які перераховуються у вигляді податків. В результаті
утворюється дефіцит, що покриваються з бюджету. Якщо прибрати
пенсійний фонд, як розподільник, а пенсії платити безпосередньо з бюджету,
то зникає обмеження розміру пенсій (наприклад 300 $ США). А пенсіонер, це

перш за все покупець. Збільшення можливості споживача, – збільшує
можливості виробника. Економіка починає оживати.
Судова реформа. Реорганізувати суди шляхом створення суду
присяжних або колегіальних судів, починаючи з суду першої інстанції, з
можливістю кожного з суддів приймати індивідуальне рішення. Три
скасованих в апеляційному порядку рішення ставлять суддю перед
необхідністю захищати власні прийняті рішення перед вищою радою
юстиції. У разі не захисту прийнятого рішення суддя відстороняється від
служби в даній структурі. Забезпечити максимальний доступ журналістам і
колегіям адвокатів до судових процесів.
«Основні проблеми української індустрії та шляхи їх вирішення»
викладені в доповіді магістра державного управління Буздугана Юрія
Олексійовича. На основі порівняльного аналізу він висвітлив сучасні
проблеми економіки України, її відмінності між країнами «золотого
мільярду» і «банановими республіками», а також шляхи досягнення високої
продуктивності у будь-якій державі.
Головною проблемою української індустрії, наголосив Ю.О. Буздуган,
є те, що вона відстає від країн «золотого
мільярду» на ціле покоління. Якщо
«золотий
мільярд» має
індустрію
третього покоління, а сьогодні вже
формується індустрія 3+, то в Україні
сьогодні сформована і діє індустрія
другого покоління. Для здійснення
прориву у цій сфері необхідно створити систему управління індустріальним
розвитком, збудувати економіку 10-ти тисяч промислових корпорацій
третього покоління, перебудувати експортну економіку на модель
внутрішнього споживання. Україну може врятувати Союз «капітанів
індустрії» та великих профспілок, ― завершив Ю.О. Буздуган.
На черговому засіданні з повідомленням на тему: «Інформаційнопсихологічна боротьба у воєнній сфері» виступив старший науковий
співробітник відділу моніторингу засобів масової інформації Державної
наукової установи «Книжкова палата України», кандидат історичних наук,
доцент Онищук Михайло Іванович.
Під інформаційно-психологічною боротьбою, зауважив він, мається на
увазі проведення Збройними Силами в мирний і в воєнний час
пропагандистської і психологічної діяльності, спрямованої на іноземні
ворожі, нейтральні або дружні аудиторії, з метою зміни їхніх поглядів і

поведінки в інтересах виконання поставлених перед Збройними Силами
завдань, гарантування національної безпеки України.
Досвід підготовки і ведення сучасних локальних війн і збройних
конфліктів свідчить про надзвичайно широке застосування засобів масової
інформації з метою впливу на свідомість, психологію і поведінку не тільки
військовослужбовців протиборчої сторони, а й на населення дружніх,
нейтральних країн. Сьогодні це особливо помітно на прикладі
широкомасштабної пропагандистської кампанії Російської Федерації, яка
взяла курс на геополітичне панування не тільки в Європі, а й у всьому світі.
Поряд з традиційними засобами впливу – радіо, телебачення, мережі
Інтернет, в сучасних умовах все більше використовуються для цих цілей
соціальні мережі. Сьогодні вони стали також потужним інформаційнопропагандистським засобом ведення політичної діяльності.
З психологічної точки зору соціальні мережі сприймаються на рівні
натовпу: у натовпі зникає обличчя і індивідуальність; в Інтернеті, як і в
натовпі, ми відчуваємо себе анонімними і недоторканими; ми можемо
підвищити свою самовпевненість; за мить можемо редагувати віртуальну
особистість; створити собі статус: «навколо одні дебіли»; в мережі
реалізується самозахист «сірих мишок», «мажорчика з району». Особливу
шкоду приносить тривале знаходження в мережах молоді і дітей.

На завершення М. І. Онищук сказав, що інформаційно-психологічна
боротьба є складовою частиною інформаційної безпеки держави і має
займати особливе місце в державній політиці з її забезпечення. Ця
особливість визначається специфікою загроз і їхніх джерел, особливим
характером принципів і задач державної політики у цій сфері.

Значний інтерес серед учасників засідань
Клубу викликав курс лекцій з основ логіки і
критичного мислення незалежного аналітика Лехна
Дмитра Робертовича. Його курс складався з
декількох занять, серед яких: «Базові принципи
роботи з інформацією»; «Основи формальної і
діалектичної логіки»; «Помилки сприйняття і
обробки
інформації»;
«Статистика
і
авторитети» і ін.
Практична цінність подібної інформації
полягає в тому, що особистість може навчитись
фільтрувати
і
аналізувати
інформацію,
вдосконалювати своє логічне мислення, відрізняти правду від брехні,
перемагати в дискусіях, бути стійкою до маніпуляцій тощо.
Лектор виокремлює три ступені достовірності інформації: факти,
відомості, міфи. Факти являють собою перевірену, достовірну інформацію,
до якої легко отримати доступ і перевірити. Самий високий ступінь
достовірності. Стосується подій, що вже відбулися. Відомості – це
інформація, для підтвердження якої наводяться прямі докази. Ступінь довіри
– вища за середню. Міфи являють собою інформацію, для підтвердження якої
наводяться лише побічні докази. Низька ступінь довіри.
Надзвичайно велику родь в
інформаційно-аналітичній
діяльності відіграє користування
джерелами інформації, а також
класифікація цих джерел. Аналітик
поділяє джерела на 3 основні типи:
Наративні
джерела
–
розповідь,
повідомлення.
Це
джерела, у яких є автор (може бути колективний автор), який описує події з
особистої точки зору. Наративні джерела – це найбільш суб’єктивні джерела
інформації.
Документні джерела, у яких є автор і адресат, які можуть бути
вмонтовані в документообіг, можуть мати реєстраційний номер чи можуть
бути завірені печаткою. За достовірність викладеної інформації автор несе
відповідальність (адміністративну чи кримінальну). В документах
суб’єктивне ставлення автора зведено до мінімуму. Матеріали з документних
джерел відразу переходять до розряду відомостей.

Матеріальні джерела. Фізичні об’єкти, що досліджуються (речові
докази, археологічні знахідки) і контекст їх розміщення. Вони найбільш
об’єктивні, але дуже залежать від трактування.
Значний інтерес у викладенні інформаційного аналітика представляють
проблеми формування самого аналітичного матеріалу: який набір фактів
необхідно включати для дослідження об’єкту, як визначити автентичність
(дійсність) цих фактів, чи є необхідність в додаткових доказах (прямих і
опосередкованих), їх роль і місце в аналітичному процесі. Володіння різними
видами аналізу: якісного, кількісного, порівняльного, комплексного,
прогностичного тощо, застосування їх в інформаційно-аналітичному процесі
надає можливість отримати найбільш об’єктивні експертні оцінки і прогнози.
Своїм значним досвідом професійної діяльності, як аналітика, манерою
і послідовністю викладення матеріалу, Дмитро Робертович сприяє активізації
аналітичного мислення, надає можливість більш впевнено почувати себе у
вирії сучасних інформаційно-комунікаційних систем і технологій.
Головними результатами діяльності клубу на наш погляд є залучення
до читання книг, активізація вивчення геополітичних проблем сучасності,
формування колективу прихильників книги, популяризація ДНУ «Книжкова
палата України імені Івана Федорова».

Онищук М.І.,
к.і.н., доцент, старший науковий співробітник
відділу моніторингу засобів масової інформації
Книжкової палати України.

