
паперовому носії. 
Отже,  впровадження  електронних  форм  у  вузі  кредитно-модульної 

системи навчання є необхідною умовою для документаційного забезпечення 
організації  навчального  процесу.  Уніфікована  електронна  форма  ЕЖ 
створюється за допомогою двох компілятивних шаблонів. Розташування усіх 
груп електронних документів має єдину структуру. Усі електронні документи 
мають фіксований формат друку. Визначені реквізити для ЕНОД та ЕНДД.

Таким  чином,  створення  моделі  корпоративної  БД  має  забезпечити 
консолідоване зберігання та надання до доступу всієї навчальної інформації, 
необхідної для подальшої уніфікації та узгодження навчальних і тематичних 
планів, налагодження горизонтальних зв’язків між викладачами, спонукання 
викладачів  до  співпраці  у  створенні  якісного  навчально-методичного 
забезпечення, курсів забезпечення дистанційного навчання, розповсюдження 
педагогічного досвіду та результатів навчально-методичної роботи тощо. 

Список використаних джерел
1. Бездрабко В. Управлінське документознавство : навч. посіб. / В. Бездрабко. 
– К., 2006. – 208 с.
2.  Болонський  процес: модель структури додатку до диплому/ Європейський 
університет; Уклад.: З.І.Тимошенко та ін.-К.:Вид-во Європ. ун-ту,2004.-73 с.

Проанализированы  основные  формы  организации  работы  с  
документами в высших учебных заведениях в условиях Болонского процесса.

Ключевые  слова:  документационное  обеспечение,  электронный 
документооборот, вуз

The basic form of the organization of the documents in higher education in  
the Bologna process.

Key words: documentary software, electronic documents, higher education  
institution

УДК 021: 008                                                                                   Т. Л. Бірюкова
 

КОМПЛЕКСНИЙ АНАЛІЗ ФУНКЦІЙ БІБЛІОТЕЧНОГО 
ДОКУМЕНТНО-КОМУНІКАЦІЙНОГО ІНСТИТУТУ 

В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ ДЕРЖАВИ

У  статті  досліджуються  функції  бібліотечного  документно-
комунікаційного інституту в інформаційному просторі держави, відповідно  
до його статусу та потенціалу, із застосуванням системних принципів.
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Вступ
Актуальність  теми. Розвиток  науки  та  техніки  поступово  сприяв 

збільшенню інтенсивності інформаційного обміну. Відповідно до цього, ще 
до кінця ХХ століття, стала відчуватися важливість рішучих змін в концепції 
функціонування  інформаційного  простору.  Відтоді,  об'єктами  нашого 
наукового  інтересу  є  інформаційний  простір  держави,  документно-
комунікаційні системи різних рівнів та їх складові.

Аналіз особливостей формування інформаційного простору, в контексті 
розвитку  інформаційного  суспільства,  надав  нам  змоги  сформулювати 
наступне визначення:

«Інформаційний  простір  держави  —  це  необмежене  за  обсягом, 
злагоджене розташування та скоординоване співіснування суб'єктів і об'єктів 
інформаційної діяльності (дієвих елементів), взаємозв'язок яких спрямовано 
на  підвищення  продуктивності  та  інноваційності  всіх  процесів,  що 
відбуваються  в  соціумі,  шляхом  розвитку  мотивації  творчої  активності 
особистості в системі «діяльність-інформація-знання-діяльність» [1, с.18].

Внаслідок інтенсифікації інформаційних процесів виникла необхідність 
поєднання традиційних інформаційних технологій з новітніми. Усвідомлення 
цього  все  більш  підвищує  значущість  бібліотек,  як  найпотужніших 
документно-комунікаційних формувань у суспільстві.  Це сприяє організації 
нового  рівня  зв'язків  бібліотечного  документно-комунікаційного  інституту 
(БДКІ)  з  іншими  документно-комунікаційними  інститутами  (ДКІ)  - 
видавничим,  книготорговельним,  інформаційно-аналітичним  та  ін. 
Відповідно  до  цього,  відкрилися  нові  напрямки  співпраці,  засновані  на 
принципах сучасного інформаційного суспільства. Така співпраця несе в собі 
плідну основу, розраховану на виховання особистості для нової гуманістичної 
епохи. Однак, це вимагає змін у структурах ДКІ та інноваційного підходу до 
взаємовикористання їх функцій.

Функції  БДКІ,  на  наш  погляд,  володіють  саме  тими  інтегруючими 
властивостями,  які  необхідні  для  реального  об'єднання  ДКІ  в  єдину 
документно-комунікаційну  систему,  здатну  забезпечити  документно-
комунікаційні та інформаційно-аналітичні потреби суспільства.

Метою даної  статті є  визначення функцій БДКІ в  інформаційному 
просторі,  відповідно  до  його  статусу  та  дієвого  потенціалу,  на  основі 
використання системних принципів.

1. Визначення  статусу  бібліотеки  як  документно-комунікаційного  
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інституту
Бібліотека як соціальний інститут вивчається, починаючи з 1960-х років. 

Вагомий  внесок  у  розробку  цього  питання  внесли  роботи  А.М.  Ванєєва, 
Ю.М. Столярова,  О.С.  Чубарьяна,  Н.Є.  Добриніної,  Р.С.  Мотульського, 
Є.І. Полтавської, Ю.П. Мелентьєвої, А. В. Соколова та ін. Але у визначенні 
сутності  поняття  є  розбіжності.  Вони  виникають  через  різноманітність 
структури  бібліотечної  діяльності,  яка  складається  з  безлічі  процесів,  що 
протягом століть поступово наповнювали технологічні напрямки.

Наприклад,  А.В.  Соколов,  у  багатьох  своїх  роботах  спочатку  активно 
використовує поняття бібліотеки, як «галузевого соціального інституту», який 
складається з п'яти компонентів: практики, освіти, науки, галузевого друку та 
управління.  Згодом,  застосовуючи  комплексний  аналіз  у  дослідженні 
бібліотечно-бібліографічних та інших інформаційних явищ, вчений починає 
оперувати  узагальнюючим  поняттям  —  документно-комунікаційний 
соціальний інститут.

В  одному  з  досліджень  А.В.  Соколов  згадує  «реальний  галузевий 
соціальний  інститут»,  який  повинен  мати  в  розпорядженні  спеціальні 
установи (служби,  організації)  і  професійні  кадри,  розподілені  між такими 
ділянками  (підсистемами)  інституту:  практика,  наука,  освіта,  управління, 
галузева преса [2, с. 65]. І це, на нашу думку, має під собою дійсно вагому 
підставу.

Усвідомлення необхідності надання максимально точного, відповідного 
сучасним науковим поглядам, змістовного наповнення поняття бібліотеки як 
документно-комунікаційного  інституту,  сприяло  формулюванню наступного 
визначення:

«БДКІ - це історично сформована стійка форма організації бібліотечної 
діяльності,  заснована  на  реалізації  функцій,  спрямованих  на  задоволення 
суспільних документно-інформаційних потреб» [3].

Інформатизація  та  використання  мережі  Інтернет  допомогли  з'єднати 
документно-інформаційні  ресурси  майже  кожної  бібліотечної  установи  зі 
світовими  інформаційними  ресурсами.  Але  разом  з  необхідністю 
впровадження  новітніх  інформаційних  технологій,  перед  керівництвом 
бібліотек з'явилася проблема мотивації працівників до інновацій, яка також з 
успіхом вирішується, завдяки чітко налагодженій за період існування БДКІ 
системи внутрішньоорганізаційних стимулів [4, с. 104].

Новітні  бібліотеки  -  це  інформаційні  та  інтелектуальні  центри,  які 
накопичуючи і зберігаючи інформаційне надбання людства на різних формах 
носіїв,  надають  доступ  кожному  громадянину  суспільства  до  всіх  видів 
інформації,  відповідно  до  законодавства,  а  також  сприяють  розвитку 
культури,  освіти,  науки, шляхом популяризації  літератури,  книги,  сучасних 
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інформаційних  технологій,  завдяки  активній  участі  в  міжнародних, 
державних, регіональних проектах. Структура бібліотечних установ в чомусь 
відрізняється, але вони, безумовно, є дієвими елементами БДКІ як системи. І 
завжди можна виділити базис, на якому будується будь-яка система. На наш 
погляд, базисом БДКІ є функції, які виконує кожен з його елементів.

2. Структурно-функціональна цілісність БДКІ
Аналіз бібліотечних функцій, за різними аспектами, міститься в роботах 

Ю.М.  Столярова,  М.Я  Дворкіної,  А.В.  Соколова,  М.С.  Слободяника, 
Т.Я. Кузнєцової,  А.І.  Пашина,  М.М.  Самохіної,  Т.Ф.  Берестової, 
В.А. Какшинської,  С.А.  Антоненко,  А.У.  Андронової,  М.Б.  Сороки, 
А.В. Сусак та ін.

Попередні  результати  нашого  дослідження  сприяють  формуванню 
доказу того, що бібліотечні функції виникають як наслідок суспільної потреби 
і  впливають,  через  розуміння  необхідності  змін  у  формах  інформаційного 
обслуговування  і  видах  інформаційної  продукції,  на  інноваційні 
перетворення,  як  у  конкретній  бібліотечно-інформаційній  установі,  так  і  в 
БДКІ  в  цілому.  Підтвердженням  цього  є  побудова  логічного  ланцюга, 
представленого  нами  в  навчальному  посібнику  «Ресурси  і  технології 
інформаційного менеджменту»,  де ми також відзначаємо: «функціональний 
підхід  дозволяє  простежити  ланцюг  розвитку  інформаційної  установи  як 
системи, виходячи з потреб користувачів і функції установи» [5, с. 64].

Відповідно  до  потреб  суспільства  поступово  будується  структурно-
функціональна модель БДКІ. Вона є основою для визначення видів діяльності 
та структурних елементів БДКІ.

Види діяльності, які входять у коло компетенції БДКІ:
1. Комплектування фондів.
2. Збереження документів.
3. Реєстрація документів.
4. Аналітично-синтетична обробка документів.
5. Каталогізація.
6. Довідково-бібліографічна діяльність.
7.  Обслуговування  споживачів  документами  та  інформаційною 

продукцією в бібліотечних установах.
8.  Надання  інформаційних  послуг  з  інформування  та  популяризації 

видань і депонованих рукописів.
9. Формування баз даних.
10. Проведення наукових досліджень.
11.  Складання  та  видання  методичних  та  довідкових  матеріалів  з 

бібліотечної діяльності і бібліотекознавства.
12. Підготовка кадрів для керівництва та обслуговування БДКІ.

128



13. Вироблення інформаційної та маркетингової політики БДКІ.
14. Проведення семінарів, конференцій, наукових симпозіумів.
15. Вплив на інформаційну політику держави.
16.  Вироблення  інноваційних  шляхів  формування  національного 

документно-інформаційного ресурсу.
17.  Виконання  провідної  ролі  у  розробці  стратегій  переходу  до 

інформаційного суспільства.
Структурні елементи БДКІ, на наш погляд, можна розділити за такими 

ознаками:
1. Наявність сфери діяльності, мети і зв'язок між ними. Мета діяльності 

БДКІ - сприяння розвитку інформаційного суспільства, шляхом задоволення 
інформаційних потреб соціуму, орієнтуючись на інформаційні потреби кожної 
людини. Сфера діяльності  -  документно-інформаційна.  Зв'язки між сферою 
діяльності  і  метою  відповідає  проміжний  елемент  -  комунікація.  Також 
комунікація відбувається в рамках процесів за окремими видами діяльності 1-
17 (див. список вище).

2. Визначення кола суб'єктів, які виконуючи свою основну діяльність, є 
чинними  елементами  соціальної  комунікації  сталого  характеру, 
опосередкованої документною інформацією. Такими суб'єктами є:

1) Установи та організації в межах БДКІ:
- міжнародні, міждержавні, державні бібліотеки;
- бібліотечні системи різних міністерств і відомств;
- регіональні бібліотеки;
- обласні бібліотеки;
- міські ЦБС;
- районні бібліотеки;
- селищні бібліотеки;
- окремі і приватні бібліотеки.
2)  Фізичні  та  юридичні  особи:  відвідувачі  бібліотек,  споживачі 

інформації.
3. Відповідна формалізація організації.
Розподіл  (формальний)  за  основними  напрямами  (які  можуть 

поєднуватися):
- бібліотечна;
- бібліографічна;
- інформаційна;
- комунікаційна.
Наявність керівництва БДКІ:
- глави міжнародних та міждержавних організацій з бібліотекознавства;
- управлінці державного та місцевого рівня;
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- менеджери вищої ланки (дирекція);
- менеджери середньої ланки (зав. відділами);
-  менеджери  з  виробництва  інформаційних  продуктів  і  послуг  (зав. 

секторами або напрямками бібліотечної роботи).
4. Наявність специфічних законів, норм і правил.
5. Вищий рівень наукової організації і практичних форм діяльності.
Наука та освіта:
- наукові установи;
- освітні установи.
Інтелектуальний капітал:
- вчені;
- викладачі.
Фахівці з основної діяльності:
- бібліотекарі;
- бібліографи;
- інформаційні менеджери.
Фахівці з технічного і фінансового забезпечення:
- ІТ-спеціалісти та інженери;
- економісти і бухгалтера.
6. Виконання функцій у відповідності з метою діяльності та соціальних 

потреб.
Як відомо, сутність об'єкта як системи проявляється в структурі, однак 

реалізується  у  функціях.  Тому  і  треба  розглядати  БДКІ  як  структурно-
функціональну  цілісність,  в  якій  кожен  елемент  відповідає  певному 
функціональному  призначенню,  яке  повинно  узгоджуватися  із  загальними 
цілями системи в цілому.

3. Змістовно-функціональна структура БДКІ
Визначення  місця  в  інформаційному  просторі  та  функціонального 

призначення БДКІ формує,  в  першу чергу,  уявлення про соціальні  функції 
системи.

Змістовно-функціональна  структура  БДКІ  побудована  на  усвідомленні 
необхідності  забезпечення  інформаційно-комунікаційних,  і,  таких,  що 
підлягають  більш  ретельній  обробці  -  документно-комунікаційних  потреб 
суспільства.  Вона складається з функцій тих елементів БДКІ,  які  вже були 
визначені вище.

Сфера діяльності і мета БДКІ обумовлюють виконання таких загальних 
соціальних функцій:

-  документно-комунікаційна  -  надання  інформації,  зафіксованої  на 
носіях і здійснення комунікації, опосередкованої цією інформацією;

-  формування  інформаційного  ресурсу  суспільства  -  обробка  та 
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накопичення інформаційного ресурсу в зручній для використання формі;
- меморіальна - збереження національної культури і документів;
- просвітницька - вплив на розвиток світогляду споживача;
- педагогічна - сприяння отриманню нових знань;
- виховна - формування культури поведінки, етики, естетики;
-  культуротворча  -  вплив  на  формування  національної  та  світової 

культури;
- соціалізації - сприяння адаптації людини в суспільстві;
-  ідеологічна  (формування  громадської  думки)  -  формування  в 

середовищі споживачів думки про те чи інше політичне, соціальне, культурне 
явище.

У процесі комунікаційних дій установ та організації  в  межах БДКІ зі 
споживачами  формуються  специфічні  соціальні  функції,  зумовлені 
спрямованістю та завданнями відповідних установ або організацій (бібліотек 
різних  міністерств  і  відомств,  бібліотечних  інформаційних  центрів  різних 
напрямів діяльності) і потребами конкретних категорій користувачів:

-  поширення  інформації  (трансляція)  -  копіювання  документів, 
організація  тематичних  виставок  та  участь  у  виставках  локального  та 
широкого масштабу;

- сервісна - надання інформаційних послуг, у відповідності з профілем 
бібліотечної установи або інформаційного центру, і у відповідності з попитом 
споживачів;

-  інформаційної  підтримки  діяльності  або  галузі  науки,  освіти, 
виробництва - цілеспрямована підготовка інформаційних матеріалів;

- пізнавальна - сприяння формуванню навичок роботи з інформацією та 
перетворення її на знання;

-  дозвіллєва  -  організація  дозвілля  різних  категорій  споживачів  за 
напрямами інформаційно-споживчих переваг;

-  рекламна  -  рекламування  послуг,  фонду,  окремих  документів, 
пов'язаних з цим напрямків роботи, спонсорів, організацій-партнерів.

Управління БДКІ виконує функції:
-  формування  БДКІ  -  організації  та  реорганізації  окремих  елементів 

структури відповідно до потреб суспільства;
-  роботи  з  кадрами  -  організація  освіти,  відбору,  підвищення 

кваліфікації, кар'єрного зростання;
-  планування -  розробка стратегій розвитку БДКІ на певний період,  з 

урахуванням  відповідності  до  економічного,  політичного,  культурного, 
технічного, технологічного стану навколишнього середовища;

-  контролю  і  коригування  -  впровадження  управлінських  дій  в 
конкретних умовах функціонування БДКІ;
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-  формування  та  аналізу  звітності,  прогнозування  -  дослідження 
діяльності БДКІ за певний період з метою поліпшення його ефективності в 
майбутньому.

Специфічні закони, норми і  правила виконують функцію регулювання 
дії суб'єктів у рамках БДКІ.

Вищий  рівень  наукової  організації  і  практичних  форм  діяльності 
передбачає виконання наступних функції:

-  наука  та  освіта:  функції  наукової  організації  діяльності  БДКІ, 
підвищення освітнього рівня фахівців БДКІ;

-  інтелектуальний  капітал:  функції  наукового  підходу  до  здійснення 
документно-комунікаційних процесів, формування інформаційної культури;

-  фахівці  з  основної  діяльності:  функції  пошуку,  обробки,  надання 
інформації  в  різній  формі  і  на  різних  носіях,  організації  інформаційних 
процесів і послуг;

-  фахівці  з  технічного і  фінансового забезпечення:  функції  підтримки 
інформаційних  процесів,  підтримки  економічних  розрахунків,  обліку  та 
фінансового забезпечення діяльності БДКІ.

Виходячи з  вищесказаного,  можна визначити,  що функції  у  структурі 
БДКІ грають роль елемента,  який саме і  визначає сутність кожного з  його 
системних елементів.

Висновки
Усвідомлення різноманітності підходів до розуміння статусу бібліотеки в 

сучасному  інформаційному  просторі,  класифікації  її  функцій,  дозволило 
визначити, що БДКІ як об'єкт даного наукового дослідження бажано вивчати з 
використанням  системних  принципів.  Це  надало  можливість  застосувати 
системно-діяльнісний і структурно-функціональний підходи.

Системно-діяльнісний підхід дозволив провести аналіз  компонентного 
складу діяльності, що створило можливість комплексного дослідження БДКІ 
як динамічної системи і специфічного середовища, в якому споживач досягає 
цілей, що формуються внаслідок виникнення документних потреб.

Структурно-функціональний  підхід  дозволив  виокремити  структурні 
елементи  БДКІ  і  визначити  їх  функції  в  інформаційному  просторі.  Все 
зазначене  вище  сприяло  побудові  цілісного  уявлення  про  функції  БДКІ  в 
інформаційному просторі.

Продовження  дослідження  плануємо  шляхом  проведення  наукового 
аналізу  зв'язків  між  існуючими  ДКІ  з  метою  визначення  можливостей  їх 
об'єднання в єдину документно-комунікаційну систему на основі інтегруючих 
властивостей бібліотечних функцій.
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В  статье  исследуются  функции  библиотечного  документно-
коммуникационного  института  в  информационном  пространстве  
государства, в соответствии с его статусом и потенциалом, с применением 
системных принципов.

Ключевые  слова: библиотечный  документно-коммуникационный 
институт,  документно-коммуникационный  институт,  функции,  
библиотека, анализ, структура, информационное пространство

The article investigates the functions of library institutions of document and  
communication in  the information space,  according to his  status and potential,  
using systemic principles. 

Key words: library institutions of document and communication, document  
and  Communication  Institute,  function,  library,  analysis,  structure,  information  
space
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