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В заключение: “Наша главная задача - защита документального 

наследия Болгарии в его аутентичной форме. Мы не можем себе 

позволить, как нация и государство, подвергать опасности его 

существование” [3]. Создание больших объемов цифрового 

содержания будет способствовать более адекватному, современному 

способу распространения, популяризации и доступа к объектам 

письменного движимого культурного наследия. 
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В умовах стрімкого розвитку інформаційного суспільства перед 

документознавцями і фахівцями суміжних галузей знань постає 

питання оптимізації документаційного забезпечення діяльності 

установ, підприємств і організацій (далі – установ), у тому числі і в 

галузі медицини. 

Питанню документаційного забезпечення цієїх галузі присвячена 

спільна публікація Філіпова Л. Я. і Артамонової Н. О., які розглядають 

зміст та призначення головних напрямів інформаційного забезпечення 

медичної науки в контексті еволюції науково-інформаційної діяльності 

[8]. 

Артамонова Н. О. у співавторстві з Овсянніковою Л. М. 

обґрунтовує концептуальну модель розвитку системи інформаційного 

забезпечення наукової та інноваційної діяльності у медичній галузі, 

розглядаючи, головним чином, питання розроблення механізмів 

формування системи управління патентно-інформаційними ресурсами 

[6]. 

Артамоновій Н. О. також належать авторські публікації, у яких 

висвітлюються результати інформаційного моніторингу наукової та 

інноваційної діяльності медичної галузі України [1], обґрунтовується 

необхідність формування інформаційно-комунікаційного середовища 

вітчизняної медичної науки [2]. Монографічне дослідження 

Артамонова Н. О. присвятила відтворенню загальної картини розвитку 

і формування системи інформаційного забезпечення медичної науки 

[3]. 

Варто зазначити, що об’єктом наукових досліджень з 

проблематики документаційного забезпечення медичної галузі 

вищезазначених науковців є інформаційно-патентні ресурси у сфері 
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медичної галузевої науки, а саме: процеси їх формування та 

використання на рівні наукової установи з метою інформаційного 

забезпечення усіх етапів інноваційної діяльності і задоволення 

інформаційних потреб науковців. 

У поле зору деяких дослідників також потрапили окремі аспекти 

комунікаційного середовища медичної галузі, зокрема і діловодних 

процесів у медичних установах. Так, Загорецькій О. М., належить 

публікація у фаховому медичному виданні під назвою «Медична 

практика», присвячена питанню визначення порядку реєстрації 

вхідних документів [4]. 

Проблему побудови медичних інформаційних систем для 

автоматизованого прийняття та підтримки прийняття рішень, а також 

інформаційного супроводження лікувально-діагностичного процесу, 

розглядають Штофель Д. Х., Коваль Л. Г., Злепко С. М. та Космач Л. В. 

[5]. 

Тимошенко І. С. аналізує комунікативні засоби, які здійснюють 

функцію, передавання медичних знань у клінічну практику, 

характеризує українські медичні ресурси Інтернету, що містять 

інформацію про медичні установи [7]. 

Проте управління документацією в медичній галузі на 

державному, регіональному і місцевому рівнях, та власне 

документаційна діяльність медичних установ залишається поза увагою 

дослідників. 

Вищевикладене дозволяє констатувати, що комунікаційне 

середовище медичної сфери як складна система, що покликана 

забезпечити обмін галузевою інформацією, та зокрема, питання 

документаційного забезпечення на рівні медичної установи, на 

сьогодні ще не стали предметом комплексного наукового дослідження. 

Такий стан історіографічних досліджень засвідчує необхідність 

подальшого вивчення проблеми вдосконалення організації системи 

управління документацією медичної галузі в умовах формування 

інформаційного суспільства в Україні, особливо в умовах 

задекларованих реформ медичної сфери в Україні. І такою складовою 
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може (і повинна стати) зміна підходу до складання та організації обігу 

медичної документації. 

Література 

1. Артамонова Неоніла. Інформаційний моніторинг наукової та 

інноваційної діяльності медичної галузі України / Неоніла Артамонова // 

Бібліотечний вісник. – 2007. – № 2. – С. 10-13. 

2. Артамонова Неоніла. Створення нових консолідованих 

електронних інформаційних ресурсів як розвиток засобів наукової 

комунікації (з досвіду медичної галузі) / Неоніла Артамонова // 

Бібліотечний вісник. – 2010. – № 1. – С. 10-13. 

3. Артамонова Н. О. Система інформаційного забезпечення 

медичної науки в Україні : монографія / Н. О. Артамонова. – X. : Міськдрук, 

2010. – 371 с. 

4. Загорецька О. М. Порядок реєстрації вхідних документів / 

О. М. Загорецька // Медична практика. – 2012. – № 2. – С. 61-64. 

5. Медична система прийняття та подтримки прийняття рішень / 

Штофель Д. Х., Коваль Л. Г., Злепко С. М., Космач Л. В. // Вестник НТУ 

«ХПИ». Серия: Информатика и моделирование. – Харьков: НТУ «ХПИ». – 

2013. – № 19 (992). – С. 167-172. 

6. Овсяннікова Людмила. Концептуальна модель розвитку 

системи інформаційного забезпечення медичної науки в Україні / Людмила 

Овсяннікова, Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати. – 2010. – № 

6. – С. 24-30. 

7. Тимошенко І. С. Сучасні інноваційні засоби інтернету в 

документаційному забезпеченні медичних закладів / І. С. Тимошенко // 

Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2014. – № 1. – 

С. 73. 

8. Філіпова Людмила. Інформаційне забезпечення наукових 

досліджень: тенденції розвитку (на прикладі медичної науки) / Людмила 

Філіпова, Неоніла Артамонова // Вісник Книжкової палати. – 2009. – № 11. 

– С. 24-31. 

  


