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Ким ми хочемо бути

▰ процесно-орієнтованість

▰ інтелектуальний центр

▰ комунікаційний центр

▰ інноваційний центр
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Бібліотека КПІ – процесно-орієнтований, інтелектуальний,

комунікаційний, інноваційний центр, визнаний університетською та 

фаховою спільнотами, який гнучко реагує на постійно змінні 

потреби та очікування клієнтів



Процесно-орієнтований 

підхід (vs функціональний)
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Досягнення результату стратегічної ідеї

▰ орієнтування щоденної роботи працівників на 

досягнення результату

▰ зібрання керівників напрямів

▰ загальні збори

▰ зустрічі дирекції із працівниками усіх підрозділів

▰ співбесіди (випробувальний період)
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Делегування повноважень, їх 
перерозподіл залежно від ефективності 
прийняття рішень

НЕ ієрархія в прийнятті рішень

робочі групи
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Структура орієнтована на бізнес-процеси

▰ змінено організаційну структуру бібліотеки відповідно до 

визначених основних та забезпечувальних процесів

▰ нові підрозділи

▰ підбір персоналу 

▰ підвищення кваліфікації (створення навчальних модулів)
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▻ Відділ довідково-бібліографічної та 

інформаційної роботи

▻ Відділ навчальної літератури

▻ Відділ внутрівузівських видань

▻ Відділ наукової літератури

▻ Відділ науково-технічної документації 

▻ Відділ періодичних видань

▻ Відділ художньої та соціально-

економічної літератури 

▻ Відділ автоматизації

▻ Методичний відділ

Структура бібліотеки

Створено

• Науково-методичний відділ ( перспективного розвитку)

• Відділ інформаційної підтримки освіти та досліджень

• Відділ культурно-освітньої роботи

• Відділ інформаційних технологій

• Відділ зберігання фондів

• Відділ обслуговування інформаційними ресурсами

• Довідково-реєстраційний відділ

• Відділ рідкісних та цінних документів

• Відділ комплектування та наукової обробки документів шляхом 

злиття Відділу комплектування з Відділом наукової обробки 

літератури
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Штат 2016-2018
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111 од.

118
15

звільнилось

10
нові



Підбір персоналу 2016-2018
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111 од.

118

25
перейшли в 

інший 

відділ

7
двічі міняли 

відділ



Реінжиніринг 

процесів

10



Реінжиніринг процесів

Забезпечення актуальної 

колекції паперових ресурсів 

Надання оперативних 

довідок, реєстрація 

потенційних та 

перереєстрація дійсних 

користувачів Бібліотеки 

Організація та збереження 

паперових ресурсів 
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Надання швидкого та 

зручного доступу до 

інформаційних ресурсів 

Організація та проведення 

освітніх та культурних 

заходів 

Організація, збереження та 

надання доступу до 

рідкісних і цінних документів



You can insert graphs from Google Sheets 12

http://www.google.com/sheets/about/


Єдиний пункт видачі

Раніше 5
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Бібліотекар онлайн
Сервіс на сайті бібліотеки

Обхідний лист
В одному місті

Book Return
Самостійне повернення книжок

14



Клієнтоорієнтованість

Оновлення послуг 

Бібліотеки 

відповідно до 

«стандарту» 

сервісності

Орієнтуємося на 

індивідуальному 

підході та 

максимальному 

задоволенні 

потреб 

користувачів

Сервісність

(навчання усіх 

працівників 

обслуговування)

15



Топ-менеджмент формулює і координує

візію, місію та цінності і грає ключову роль у визначенні

цілей і стратегії
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візія місія цінності



Команда

Усі співробітники працюють як 

єдиний колектив знаючих

спеціалістів, поділ на команди

залежно від завдань, досвіду

та вмінь
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Оплата за результатом

▰ Положення 

про 

преміювання

▰ Щоквартальне 

преміювання

▰ Не від посади
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Виконання завдань у 

взаємопов’язаних та 

взаємодіючих процесах та 

обов’язковим створенням 

цінності для споживача
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Place your screenshot here
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Контроль кінцевих 

результатів, 

спостереження за 

поточною діяльністю 

працівників відсутнє

Система ключових 

показників (початок)

Аналіз звітів



Place your screenshot here
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• документи розміщено на спільному
диску, доступному в локальній
мережі кожному із працівників

• розсилка електронною поштою 
кожному працівнику

• розробка системи внутрішньої 
комунікації
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Відкритий доступ 

до інформації для 

всіх працівників
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Спонтанні, швидкі і конкретні комунікації для 

вирішення конкретного завдання

Мінімум формальних зустрічей



На шляху до 

процесно-орієнтованої бібліотеки

Холи до 22.00

WiFi без реклами

Замовити локацію

Академічна доброчесність

«Що почитати»

Проект «Збережи історію КПІ»

Предметні бібліотекарі

Навігація

Інклюзія

Освітлення

Корпоративна культура

Цифрова бібліотека

Новий сайт бібліотеки

RFID

…
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Place your screenshot here
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Place your screenshot here
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PRESENTATION DESIGN

This presentation uses the following typographies and colors:

▰ Titles: Roboto Condensed

▰ Body copy: Roboto Condensed

You can download the fonts on this page:

https://material.io/guidelines/resources/roboto-noto-fonts.html

Navy #3f5378 · Dark navy #263248 · Yellow #ff9800

You don’t need to keep this slide in your presentation. It’s only here to serve you as a design guide if you need to create 
new slides or download the fonts to edit the presentation in PowerPoint®
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