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КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ 

Наукової бібліотеки на період 2015-2020 рр. 

 

технологічне завдання – впровадження нових 

інформаційних технологій при формуванні 

документно-ресурсної бази бібліотеки і системи 

бібліотечно-бібліографічного обслуговування 

користувачів 

функціонально-змістовне -  інформаційно-освітнє 

забезпечення навчального процесу і сприяння 

розвитку наукових досліджень в Університеті; 

комунікативно-соціальне – визначення ролі й місця 
бібліотеки в співпраці з усіма структурними 

підрозділами Університету 

інформаційно-виховне – використання ресурсів бібліотеки  
для створення інтелектуального і культурного середовища  

для всебічного розвитку студентів. 



Наукова бібліотека УДФСУ 2018 

Місія сприяти цілісному розвитку гармонійної  
особистості, забезпеченню її навчальних, наукових, 
культурних потреб шляхом створення сучасного 

бібліотечно-інформаційного освітнього середовища 
університету. 

• підвищення рівня і якості бібліотечно-інформаційного 
обслуговування навчального процесу, наукової та інноваційної 
діяльності 

• створення єдиного інформаційно-комунікативного 
середовища університету 

• інтеграція бібліотечних ресурсів у світову мережу освітніх 
послуг і наукових комунікацій 

Візія 



  

 

 

БІБЛІОТЕКА СЬОГОДНІ 
          

 

 

Загальний фонд 338758 прим. 

у т.ч.: 

Книги 281620 прим. 

Періодичні видання 

 

38744 прим. 

Електронний архів 

(Інституційний 

репозитарій) 

1681 назва 

Користувачі за 

єдиним обліком 

7243 особи 

Книгозабезпеченість  

 

46,77% 

Загальна площа 

Читальні зали 

Абонементи 

2257,4 м2 

7 на 380 місць 

3 

АРМ 

у т.ч.: Інтернет-місць 

для користувачів 

47 

 

27 



періодичних видань,  
 

економічної літератури, 
 

юридичної літератури, 
 

художньої літератури, 
 

До послуг читачів 7 читальних залів: 

 

іноземної літератури, 
 

наукової літератури, 
 

спеціальної бібліотеки 

факультету податкової міліції  
 



Інформаційний ресурс Наукової 

бібліотеки УДФСУ на 01.01.2018 

Базовий документний фонд – 338758 прим: 
 Навчальні, наукові, літературно-художні, 

     література іноземною мовою  

 Періодичні видання з фахових дисциплін  

 Дисертації та автореферати 

 Збірники наукових праць  

 Матеріали науково-практичних конференцій 

 

Електронний контент  

 Електронний каталог – 137944 назви 

 Власні бази даних 

 Ресурси відкритого доступу 

 Тестові та придбані цифрові колекції 

 



 

 

Основні виробничі завдання 
бібліотеки 2018 року: 

 Формування інформаційного простору бібліотеки як центра знань на основі 

активної співпраці з кафедрами і лабораторіями Університету з метою забезпечення 

навчального процесу і дослідницької діяльності;  
 

 Інформаційне забезпечення розвитку наукового потенціалу шляхом створення 

консультативної групи з підтримки публікаційної діяльності науково-педагогічного 

колективу та оприлюднення результатів наукових досліджень, що індексуються 

науково-метричними платформами;  
 

 Сприяння розвитку міжнародної публікаційної активності науковців 

Університету з метою популяризації їх доробку у світі  (оприлюднення фахових 

наукових публікацій, матеріалів конференцій, семінарів у інституційному 

репозитарії); 
 

 Активізація роботи з електронними ресурсами – електронним каталогом, 

інституційним репозитарієм  та власним електронним архівом у мережі інтранет; 
 

 Підвищення рівня ІКТ-компетентності студентів і науково-педагогічних 

працівників (підготовка методичних матеріалів з питань користування цифровим 

контентом і документними ресурсами бібліотеки, проведення тренінгів з 

користування електронними ресурсами бібліотеки, надання консультативної 

допомоги  у використанні бібліотечних ресурсів і пошуку документів). 



  

 

Структура  Наукової бібліотеки 

 

Відділи Наукової бібліотеки: 

  Відділ комплектування документів та відділ наукової обробки документів –  замовлення,  

реєстрація та облік отриманих документів, наукова (індексація, предметизація, каталогізування)  і технічна 

обробка всіх типів видань (друкованих, електронних). 

 

  Інформаційно-бібліографічний відділ – створення та управління  бібліографічними ресурсами: 

аналітико-синтетичне опрацювання періодичних видань; розробка біобібліографічних покажчиків серії 

«Портрети вчених НУДПСУ»; довідково-бібліографічне обслуговування.  

 

 Відділ обслуговування науковою літературою та відділ обслуговування навчальною 

літературою – бібліотечне обслуговування користувачів у 8 читальних залах та 3-х абонементах. 

Організація книгосховищ,  надання доступу до дисертацій та авторефератів дисертацій; фонду 

періодичних видань). 

 

 Відділ  інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення – організація та 

підтримка роботи  баз даних та електронних ресурсів:  Iнституцiйного  репозитарію, електронного 

репозитарію, наповнення веб-сайту бібліотеки; представлення бібліотеки в соціальних мережах, 

організація віртуальної довідки.  

 

Адміністрація  
Директор  

Заступники директора 



  Кадри  

На 01.01.2018 р. в бібліотеці працює 

41 співробітник. Повний робочий 

день працює  37 осіб. 

з них за освітою: 

 Повна вища освіта – 33 

–  в т.ч. вища спеціальна – 7 

 Базова вища освіта – 2 

 

Всі працівники володіють 

комп’ютером, щоденно 

використовуючи його в роботі. 

 за стажем: 

 До 3 років – 12 

 3-9 років – 9 

 10-20 років – 14 

 Понад 20 років – 6 

Виробничі площі 

Загальна площа приміщень бібліотеки (кв.м.) – 

2257,4 

    у тому числі 

 площа для зберігання фондів (кв.м.) – 704,9, 

 площа для обслуговування користувачів 

(кв.м.) – 864,8. 

Кількість абонементів – 3. 

Кількість читальних залів – 7. 

Місць для читачів в читальних залах – 380. 

 

Технічне обладнання 
Кількість комп'ютерів – 62, 

  у т.ч. кількість серверів – 4; 

Автоматизованих робочих місць (АРМ) – 47, 

  у т.ч. АРМ для співробітників – 31, 

          АРМ для користувачів –  16; 

Комп’ютери  з доступом до Інтернету – 27; 

Копіювально-розмножувальна техніка (КРТ), всього – 49; 

  у т.ч. сканерів штрих-коду – 25, 

            принтерів бібліотечних карток – 23, у т.ч. 1 

багатофункціональний (БФП ) 

            копірів – 1. 

Телефонних номерів – 13.  

Автоматизована бібліотечна система “УФД-Бібліотека” 

 

WI-FI – є у одному ч/з 



 

Сайт Наукової бібліотеки 

http://library.nusta.edu.ua 



Необмежений доступ до інформації 

через електронний каталог на сайті 

Наукової бібліотеки 



Електронні періодичні видання 

у відкритому доступі на сайті бібліотеки 

 



Інституційний репозитарій 

УДФСУ 



Електронні документи на сайті 

Наукової бібліотеки 
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Динаміка наповнення ІР Університету 

у розрізі видів документів 

за період 2015-2017 рр.  
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Динаміка наповнення ІР  

у розрізі навчальних та наукових інститутів Університету 

за період 2015-2017 рр.  

 Назва структурного підрозділу 2015 2016 2017 Загальна 

ННІ фінансів, банківської справи 87 11 169 267 

ННІ економіки, оподаткування та митної справи 15 

63 117 

195 

ННІ обліку, аналізу і аудиту 0 6 156 162 

ННІ інформаційних технологій та менеджменту 55 56 94 205 

ННІ права 3 52 373 428 

ННІ гуманітарних наук 5 0 61 66 

ННІ спеціальної фіз. і бойової підготовки та 

реабілітації 0 0 24 24 

ФПППКППМ 3 5 153 161 

 НДІ фіскальної політики + НДЦ митної служби 49 48 54 151 

 Військова кафедра 0 0 15 15 
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Бібліотека - на допомогу науковцю 

* Створення профілюу Google 

Scholar та пошук наукових 

робіт за допомогою системи 

 

•Реєстрація у системі 

“Бібліометрика української 

науки “ 

 

•Реєстрація та створення 

профілю в ORCID 

 

 



Передплачені інформаційні ресурси та 

електронні бази у тестовому доступі 



Унікальна колекція оцифрованих документів 



Партнерство задля інновацій 

та обміну кращими 

практиками 

Інформаційно- 
бібліотечне 

УБА 

Національні 
бібліотеки 

Наукові бібліотеки 
ВНЗ 

Підрозділи УДФСУ 

УФД-Бібліотека -  
партнерство 

УФД-корпорація 

КНУ ім.Т.Г.Шевченко 

НПУ ім.Драгоманова  

КНЕУ  

ім. Вадима Гетьмана 



Участь Наукової бібліотеки у конференціях  

              та семінарах 



Інформаційний сервіс 

повнотекстових  колекцій 

Доступ до 
ресурсу: 

Послуги 

документного   фонду  

та електронних колекцій 

мережі Інтернет 

електронного каталогу 

передплачених та тестових  
баз даних 

індексування за УДК, ББК,  

бібліографічне редагування 

міжбібліотечний абонемент (МБА), 
електронна доставка документів 

(ЕДД), нічний абонемент 

Оцифрування і тиражування 
Першочергові 

завдання 

Зона Wi-Fi у читальних залах 



Виховні заходи  
зустріч з поетами: В'ячеслав Васильченко; 

  Юлія Бережко-Камінська; 
Аркадій Музичук; 

 Володимир Кожемяченко; 
Іванна Бузинник; 

Світлана Романчук; 
Володимир Шилов  



Інформація про дарувальників та подаровану літературу на 

сайті бібліотеки та університету 



Джерела нових надходжень за період 

2015-2017 рр. 
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Динаміка формування фонду 

за 2015-2017 рр. 
Роки Надходження до фонду Вибуття з фонду 

2015 10292 5101 

2016 2016 5929 

2017 2293 3720 
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Біобібліографічні покажчики у 

відкритому доступі 



Основні пріоритети розвитку 

Наукової бібліотеки 

 - Просування результатів наукових досліджень університету у науковому 

інформаційному полі. 

 - Формування власного інформаційного ресурсу та надання 

інформаційних послуг з метою організації комфортного інформаційно-

бібліотечного середовища, завдяки створенню власного електронного 

архіву документів шляхом оцифрування документів та наповнення 

інституційного репозитарію. 

 - Розвиток міжбібліотечних форм співпраці для розширення можливостей 

доступу до інформаційних ресурсів.  

     - Повноцінна робота інституційного репозитарію на самостійному сервері 

з оновленою версією D-space. 

    



Бібліотека 2018   

 Електронна бібліотека як нова  

технологічна платформа для комунікації  

та надання інформаційних послуг  для 

авторизованих  користувачів  у режимі 24/7  
 

 власних Е-ресурсів; 

 баз  даних EBSCO; SCOPUS та ін.    

 

     навігації  у відкритих світових  і вітчизняних  Е-ресурсах: 

     Europeana                   ELibUkr                    World Digital Library 

 

 

 

     Власний електронний архів:   

     

    “Податки і оподаткування: 

    від генези до сучасності” 

 

 

 

 

 

   



Комфортний бібліотечний простір 



Наукова бібліотека УДФСУ 


