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ОСНОВНІ  ПОКАЗНИКИ  РОБОТИ  

за 2018 рік 

          

 

 

Загальний фонд  332109 прим. 

 

у т.ч.: 

Книги  273429 прим. 
Періодичні видання (журнали) 

 

У 2018 році надійшло 

 39688 од. збер. 

 (310 назв) 

 1031 од. збер. 

 (119 назв) 

Електронні видання 

 у т.ч.: 
 6591 документ 

 ІР – 2931 док.; 

 ЦУЛ – 1235 док.; 

 Локальні документи – 2425 

Користувачі за єдиним обліком  6921 особа 

 у т.ч. студ. –  4218  

Обслуговано усіма структурн. підрозділ. 

Книгозабезпеченість  

Видано документів 

Відвідуваність 

17461 особа 

48,95% 

270102 прим. 

11 

Загальна площа 

Читальні зали 

Абонементи 

2182,9 м2 

7 на 380 місць 

2 

АРМ 

у.т.ч.: Інтернет-місць для користувачів 

47 

16 



Інформаційний ресурс Наукової 

бібліотеки УДФСУ 2018 
Базовий документний фонд – 332109 од. зб.: 

 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 – 147201 назв 

 Власні бази даних 

 Ресурси відкритого доступу 

 Тестові та придбані цифрові колекції 

 



Джерела нових надходжень 

книжкового фонду (прим.) 



Структура книжкового фонду 

за напрямами підготовки 



Динаміка надходження та вибуття 

книжкового фонду 



Інформаційне забезпечення 
освітнього процесу 

АВТОМАТИЗОВАНА 

БІБЛІОТЕЧНА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“УФД-БІБЛІОТЕКА” 

Пошук документа в 

електронному каталозі 

фонду бібліотеки за 

різними критеріями 

Електронна реєстрація 

користувачів у базі та 

видача пластикового 

читацького квитка 

Автоматизовані процеси 

обробки, обліку,  

переміщення документів 

із застосуванням штрих-

кодових технологій 
 

Автоматизований 

процес видачі та 

повернення документів 

 
Використання  

користувачами 

особистого 

електронного 

формуляра для 

моніторингу історії 

видачі-повернення 

документів 

АВТОМАТИЗОВАНА 

БІБЛІОТЕЧНА 

ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА 

“УФД-БІБЛІОТЕКА” 



 

 
WEB САЙТ БІБЛІОТЕКИ 

http://library.nusta.edu.ua або http://www.nusta.edu.ua  

рубрика «Бібліотека». 

 

 

http://library.nusta.edu.ua/
http://www.nusta.edu.ua/


ЕЛЕКТРОННІ  РЕСУРСИ  НАУКОВОЇ БІБЛІОТЕКИ 

ДОСТУПНІ НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ 



Необмежений доступ до інформації 

через електронний каталог 

Пошук 

документа в 

електронному 

каталозі фонду 

бібліотеки за 

різними 

критеріями 
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Структура  електронного 

каталогу 
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Інституційний репозитарій 



Динаміка наповнення 

Інституційного репозитарію 



Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів 

Станом на 01.04.19 

Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів 



 

Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів 

Станом 

на 

01.04.19 



 

Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі структурних підрозділів 

Станом 

на 

01.04.19 



Наповнення Інституційного репозитарію у 

розрізі видів документів 

Станом 

на 

01.04.19 



МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ 

НА САЙТІ БІБЛІОТЕКИ 

334 

258 

607 

348 

175 

162 
104 7 

  Навчально-науковий інститут права 

Навчально-науковий інститут обліку, аналізу 
та аудиту 

Навчально-науковий інститут фінансів, 
банківської справи 

Навчально-науковий інститут економіки, 
оподаткування та митної справи 

Навчально-науковий інститут інформаційних 
технологій та менеджменту 

Навчально-науковий інститут гуманітарних 
наук 

 Факультет підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації працівників 
податкової міліції 

2307 док. 
 

Станом 

на 

01.04.19 



 

 

 

 

 

 

 

 

24% 

75% 

79% 

86% 

81% 

100% 

29% 

Навчально-науковий інститут 
права  

Кафедра теорії, історії права і 
держави та конституційного права 

Кафедра цивільного права та процесу 

Кафедра господарського права та 
процесу 

Кафедра фінансового права 

Кафедра кримінального права та 
кримінології  

Кафедра кримінального процесу та 
криміналістики 

Кафедра міжнародного права та 
порівняльного правознавства 

67% 

57% 

81% 

26% 

70% 

Навчально-науковий інститут 
обліку, аналізу та аудиту  

Кафедра економічної теорії 

Кафедра бухгалтерського обліку 

Кафедра аудиту та економічного 
аналізу 

Кафедра управлінського обліку, 
бізнес-аналітики та статистики 

Кафедра вищої математики 

100% 

100% 

100% 

47% 

Навчально-науковий інститут 
фінансів, банківської справи  

Кафедра фінансів імені Л.Л. 
Тарангул 

Кафедра фінансових ринків 

Кафедра банківської справи та 
фінансового моніторингу 

Кафедра менеджменту 

138 
дисц. 

73% 

60% 100% 

59% 

Навчально-науковий інститут 
економіки, оподаткування та 

митної справи  

Кафедра податкової політики 

Кафедра митної справи 

Кафедра міжнародної 
економіки 

Кафедра економіки 
підприємства 

124 
дисц. 

128 
дисц. 

116 
дисц. 



 

 

 

 

 

 

 

 

27% 

19% 

100% 

100% 

Навчально-науковий інститут 
інформаційних технологій та 

менеджменту  

Кафедра інтелектуальних 
управляючих та обчислювальних 
систем 
Кафедра економічної кібернетики 

Кафедра інформаційних систем і 
технологій 

Кафедра товарознавства та 
техногенно-екологічної безпеки 

93 
дисц. 

43% 

33% 

70% 

100% 

Навчально-науковий інститут 
гуманітарних наук 

Кафедра філософії та політології 

Кафедра психології та соціології 

Кафедра журналістики, 
української словесності та 
культури 

Кафедра сучасних європейських 
мов 

80 
дисц. 

20% 

47% 
34% 

33% 

 Факультет підготовки, 
перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників 
податкової міліції  

Кафедра оперативно-розшукової 
діяльності 

Кафедра фінансових розслідувань 

Кафедра адміністративного права і 
процесу та митної безпеки 

Кафедра спеціальних дисциплін та 
організації професійної підготовки 

76 
дисц. 

100% 

11% 

Навчально-науковий інститут 
спеціальної фізичної і бойової 
підготовки та реабілітації  

Кафедра фізичного виховання і 
сорту  

Кафедра фітнесу, рекреації та 
реабілітації 

30 
дисц. 



Передплачені інформаційні ресурси 



Динаміка наповнення баз 

електронних документів 



БІБЛІОТЕКА - НА ДОПОМОГУ 

НАУКОВЦЮ 

* Створення профілю у Google 

Scholar та пошук наукових 

робіт за допомогою системи 

 

•Реєстрація у системі 

“Бібліометрика української 

науки “ 

 

•Реєстрація та створення 

профілю в ORCID 

 

 



Оформлення авторського права на твір у 

розрізі структурних підрозділів університету 

Станом 

на 

01.04.19 



Свідоцтва про авторське право на твір на 

сайті бібліотеки університету 



Реєстр свідоцтв про авторське право на твір

 

Станом 

на 

01.04.19 

mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:25.01@nusta.edu.ua
mailto:25.01@nusta.edu.ua


НАУКОВА ПРОДУКЦІЯ 

БІБЛІОТЕКИ 

Бібліографічні покажчики у 

відкритому доступі 

Анотовані покажчики 

дисертаційних робіт 

Серія покажчиків “ Наукові праці 

науково-педагогічних працівників 

УДФСУ” 



Участь Наукової бібліотеки у конференціях, 

круглих столах та семінарах 



Лекторії для студентів, курсантів та 

викладачів щодо використання 

електронних ресурсів Наукової бібліотеки 



Результати опитування користувачів 

інформаційних послуг бібліотеки 

Категорії респондентів    



Результати опитування користувачів 

інформаційних послуг бібліотеки 

Економічною 



Результати опитування користувачів 

інформаційних послуг бібліотеки 



Результати опитування користувачів 

інформаційних послуг бібліотеки 



Результати опитування користувачів 

інформаційних послуг бібліотеки 

В якому напрямку, на Вашу думку, повинна розвиватися 

Бібліотека? 



Партнерство задля інновацій та 

обміну кращими практиками 

Інформаційно- 
бібліотечне 

УБА 

Національні 
бібліотеки 

Наукові бібліотеки 
ЗВО 

Підрозділи УДФСУ 

УФД-Бібліотека -  
партнерство 

УФД-корпорація 

КНУ ім.Т.Г.Шевченко 

НПУ ім.Драгоманова  

КНЕУ  

ім. Вадима Гетьмана 



Партнерство задля інновацій та 

обміну кращими практиками 



Наукова бібліотека УДФСУ – 

офіційний партнер 

Української бібліотечної асоціації 



Культурно-просвітницькі заходи 



Основні пріоритети розвитку 

Наукової бібліотеки до 2021 року 

          -  Поширення результатів наукових досліджень 

університету у науковому інформаційному полі. 

  

  

        - Формування власного інформаційного ресурсу та 

надання інформаційних послуг з метою організації 

комфортного інформаційно-бібліотечного середовища.  

-       Розвиток міжбібліотечних форм співпраці 

 для розширення можливостей доступу до 

 інформаційних ресурсів.  

-   Діагностика і модернізація парку спеціальної і 

комп'ютерної техніки. 

-           Реконструкція та оновлення дизайну читальних залів.  

 



 

 

БІБЛІОТЕКА 2021 

як нова технологічна платформа для комунікації  

та надання інформаційних послуг  для 

авторизованих  користувачів у режимі 24/7 
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