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та співробітникам в освоєнні методики роботи з базами даних. Для кращої взаємодії 

з користувачами існує сервіс «Віртуальна довідка».  

Сьогодні бібліотека позиціонує себе як сучасний ресурсний інформаційний центр, який 

організовує свою діяльність, повноцінно та тривало використовує вдало функціонуючу 

та розвиваючу автоматизовану бібліотечно-інформаційну систему з різноманітним набором 

додаткових сервісів, яка забезпечує обслуговування користувачів online, роботу 

з локальними віддаленими ресурсами, пропонує широкий вибір сервісів та послуг на основі 

відкритого доступу до інформації, дозволяє підтримувати та розвивати постійний зв'язок 

з користувачами. 
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Головною функцією бібліотек на сучасному етапі розвитку суспільства є забезпечення 

можливості вільного і необмеженого доступу до різних джерел інформації: як традиційних 

друкованих ресурсів, так і електронних. На сьогодні переважна більшість користувачів 

університетської бібліотеки перше враження від бібліотеки отримує через веб-сайт. 

Все більше користувачів надають перевагу електронному документу над традиційним. 

Відповідно, розвиток сайту бібліотеки є одним з найактуальніших напрямків діяльності. 

За допомогою сучасних веб-технологій спеціалісти бібліотеки займаються розширенням 

спектру інформаційних послуг бібліотеки, інформаційним забезпеченням потреб широкого 

загалу користувачів, які цікавляться досягненнями економічної науки світу та України 

зокрема. 

Для підвищення якості інформаційного обслуговування та забезпечення доступу 

до актуальної інформації якомога більшої кількості користувачів сайт бібліотеки постійно 

розширюється та вдосконалюється.  

Робота над власними електронними інформаційно-бібліографічними ресурсами була 

розпочата ще у 2010 році зі створення бази «Економічний олімп: лауреати Нобелівської 

премії з економіки», в основу якої було покладено матеріали створеного бібліотекою КНЕУ 

бібліографічного покажчика «Економічний олімп: лауреати Нобелівської премії з економіки 

1969–2009 рр.». Як і покажчик, базу сформовано за матеріалами фонду бібліотеки КНЕУ. 

Ресурс надає користувачам інформацію про праці лауреатів Нобелівської премії з економіки, 

що присуджуються починаючи з 1969 року, зорієнтовує читачів у пошуку і використанні 

документів, що містять матеріали зазначеної тематики. Робота з наповнення бази 

проводиться постійно співробітниками бібліотеки.  

Одним із пріоритетних напрямів наукової роботи бібліотеки є робота над науково-

освітніми ресурсами «Економічна думка України: матеріали до наукових біографій» 

та «Історія економічної теорії: біобібліографічний аспект (від античності до ХХ ст.)», 

що представлені за допомогою вільного програмного забезпечення MediaWiki. Основне 

призначення ресурсів – представити персоніфікований виклад історії економічної думки, 
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об’єднати відомості про відомих економістів, що містяться у публікаціях різних років, 

надати користувачам можливість ознайомлення з першоджерелами, зокрема виданнями, 

що вже стали бібліографічною рідкістю та повернути їх до наукового обігу. Структура 

ресурсів однакова: статті, що складаються з біографічного нарису, думок авторитетних 

вчених про науковий доробок особи, бібліографії (праці особи та література про її життя 

і діяльність), фотогалереї. В процесі роботи над кожним окремим біографічним нарисом 

використовується широка джерельна база, перевіряються, уточнюються та доповнюються 

біографічні відомості та інший фактографічний матеріал, представлений у довідкових, 

енциклопедичних та інших виданнях. Науково-освітній ресурс «Економічна думка України: 

матеріали до наукових біографій» було задепоновано в Державній науково-технічній 

бібліотеці України як результат інтелектуальної діяльності та представлено у відкритому 

доступі на сайті бібліотеки. Робота над ресурсом «Історія економічної теорії: 

біобібліографічний аспект (від античності до ХХ ст.)» триває і його тимчасово представлено 

у локальній мережі університету. Відкритий доступ до нього буде надано після закінчення 

роботи і депонування. 

Для задоволення потреб користувачів у доступі до рідкісних книг створені та постійно 

поповнюються цифрові колекції «Економічна спадщина України» та «Світова економічна 

спадщина», де у відкритому доступі виставляються повні тексти оригінальних економічних 

джерел (1841–1945 років видання) – праць українських і зарубіжних вчених, що знаходяться 

у фонді Бібліотеки КНЕУ. Переведенню в електронну форму підлягають об’єкти, які 

не охороняються авторським правом та на які закінчився строк охорони авторського права. 

При скануванні книг враховуються запити та побажання читачів, використання електронних 

копій також сприяє збереженню оригіналів, захисту від повної їх втрати.  

Для ознайомлення широкого загалу зі сторінками історії Київського національного 

економічного університету імені Вадима Гетьмана бібліотекою було створено електронну 

тематичну колекцію «Видання Київського комерційного інституту – Київського інституту 

народного господарства», яка є історичним архівом видань Київського комерційного 

інституту та праць викладачів вишу. У колекції представлено видання як з фонду бібліотеки 

КНЕУ, так і віднайдені рідкісні книги з фондів інших вітчизняних і зарубіжних бібліотек.  

У 2018 році було розпочато роботу над інформаційно-бібліографічним ресурсом 

«Митрофан Вікторович Довнар-Запольський – засновник і перший директор Київського 

комерційного інституту» з використанням відкритої універсальної системи керування 

вмістом для публікації інформації в інтернеті Joomla. Ресурс надаватиме можливість 

ознайомлення з діяльністю М. В. Довнар-Запольського в Київському комерційному інституті 

та міститиме перелік праць Довнар-Запольського цього періоду та публікацій про нього, 

оцифровані праці М. В. Довнар-Запольського цього періоду, архівні документи та матеріали, 

електронні посилання на документи, що відсутні у бібліотеці КНЕУ. 

Технічним удосконаленням та постійним розвитком сайту, створенням власних 

електронних ресурсів та біобібліографічними дослідженнями бібліотека КНЕУ прагне 

підвищити якість інформаційного обслуговування користувачів, надати можливість 

знаходити інформацію, яка цікавить користувачів, в усьому доступному інформаційному 

просторі з найбільшою повнотою і точністю, популяризувати видання із фонду бібліотеки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


