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АНОТАЦІЯ 

 

Апшай М. В. Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, проблеми, 

тенденції. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій (доктора філософії) за спеціальністю 27.00.03 «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» (27 – соціальні комунікації). – 

Національна академія керівних кадрів культури і мистецтв, Міністерство 

культури України. – Київський національний університет культури і 

мистецтв, Міністерство культури України, Київ, 2018. 

У системі соціокомунікаційної діяльності бібліотек важливе місце 

посідають наукові дослідження, які за останні десятиріччя зазнали суттєвих 

змін і в постановці проблем, і в методологічних підходах до їх проведення. 

Теоретико-прикладні та прикладні бібліотекознавчі дослідження є важливим 

джерелом інформації про різні напрями діяльності сучасної бібліотеки, що 

обумовлені суспільними перетвореннями в державі, і водночас вони є 

засобом соціально-професійної комунікації та поширення знань, котрі 

сприяють виробленню інноваційних стратегій розвитку бібліотечної галузі. 

Сьогодні актуалізуються наукові дослідження регіональної проблематики, 

зумовлені адміністративною реформою та утворенням територіальних 

громад, де публічна бібліотека у взаємодії з іншими соціокультурними й 

документно-інформаційними установами, забезпечуючи інформаційно-

ресурсну та соціокомунікаційну інфраструктуру громади, є індикатором 

їхнього культурно-інформаційного буття. Актуальність дисертаційної роботи 

обумовлена відсутністю робіт, в яких цілісно розкривалися б стан, 

проблематика і тенденції регіональних бібліотекознавчих досліджень. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація є 

першою роботою, де комплексно проаналізовано регіональні 

бібліотекознавчі дослідження та запропоновано шляхи їхнього подальшого 

розвитку в системі соціокомунікаційної діяльності бібліотек. 
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У дисертації вперше: 

– здійснено всебічний аналіз регіональних бібліотекознавчих 

досліджень, що суттєво доповнює джерельну та історіографічну бази 

українського бібліотекознавства; 

– уведено до наукового обігу новий фактичний матеріал, який 

комплексно розкриває різні аспекти теоретико-прикладних і прикладних 

бібліотекознавчих досліджень регіональної проблематики; 

–  визначено особливості регіональних бібліотекознавчих досліджень в 

Україні, що пов’язані із соціально-економічним та культурно-історичним 

розвитком окремих її регіонів, а саме: особливостями формування мережі 

бібліотек у певні історичні періоди на окремих територіях, специфікою 

напрямів діяльності бібліотек та задоволення інформаційних потреб 

користувачів; змістовому характері краєзнавчої роботи як пріоритетного та 

ін.; 

–  укладено бібліографічний список наукових праць дослідників 

регіонального бібліотекознавства в Україні. 

набули подальшого розвитку: 

– визначення термінів «регіональний бібліотечний ресурс», «регіональне 

бібліотекознавство»; 

– організаційно-методичні підходи до вдосконалення досліджень 

регіонального спрямування в Україні. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх можна 

використовувати у бібліотекознавчих дослідженнях, зокрема тих, що мають 

регіональне спрямування, а також у розробленні стратегічних і поточних 

планів науково-дослідної роботи (НДР) бібліотек, в укладанні національних 

науково-дослідних програм, при формуванні замовлень на проведення 

регіональних інформаційно-комунікаційних досліджень, для оновлення 

планів виконання дисертаційних робіт у профільних ЗВО України. 

Результати проведеної роботи будуть корисні при розробленні плану заходів 

стратегічного напряму «Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах 
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якісних змін», затвердженого у Стратегії розвитку бібліотечної справи на 

період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 

розвитку України». Основні результати дослідження можуть бути 

використані в освітніх цілях, у процесі підготовки фахівців напряму 

«Книгознавство, бібліотекознавство і бібліографія». Матеріали дисертації 

використано при підготовці курсу лекцій, а також у розробленні навчально-

методичних комплексів дисциплін «Організація потоків і масивів 

документів», «Бібліотечні інформаційні системи і мережі» для студентів 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в 

Ужгородському коледжі культури і мистецтв. 

У дисертації проаналізовано вагому джерельну базу, яка умовно 

розподілена на три групи документів. Перша група містить публікації, 

тематика яких пов’язана з питаннями функціонування регіональних та 

обласних бібліотек як провідних суб’єктів НДР в контексті визначених нами 

теоретико-методологічних підходів. Проаналізовані матеріали з фахових 

періодичних видань, монографій, матеріалів конференцій, на яких 

ґрунтувалося дослідження. Відзначено, що теоретичні обґрунтування поняття 

«регіональне бібліотекознавство» в наукових розвідках українських 

дослідників фактично не виявлені. 

Другу групу документів, що репрезентує джерельну базу дослідження, 

склали дисертаційні роботи, під час аналізу яких було враховано, що масив 

дисертацій, виконаних в Україні з кінця 1990-х років по наш час, досить 

ретельно вивчено, тому обмежилися працями, що містять маркери у 

відповідності до гіпотетичної дискурсивності дослідницьких робіт. Їх відбір 

здійснювався на основі електронної колекції авторефератів дисертацій, 

представлених на сайті Національної бібліотеки України імені 

В. І. Вернадського (nbuv.gov.ua). Дослідження, що містили необхідні 

маркери, виявилися нечисленними, а їх тематика лише дотично стосувалася 

предметної галузі нашої дисертації. 
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Третя група документів формувалася із планово-звітної документації 

національних, державних та обласних універсальних наукових бібліотек 

України у частині наукової (науково-дослідної та науково-методичної) 

діяльності, аналітичних та узагальнюючих матеріалів, інформаційних довідок 

та статистичних даних, даних соціологічних досліджень за період із 2000–

2015 рр., матеріалів веб-сайтів книгозбірень. Аналіз зазначених документів 

дозволив прослідкувати динаміку змін щодо напрямів наукових досліджень, 

які проводяться бібліотеками регіонів, як бібліотеки реагують на зміни в 

суспільстві, створюючи умови зручного доступу в реальному часі до 

необхідної користувачу інформації, можливості імплементації бібліотеки в 

соціокомунікаційне середовище регіону як елементу архітектури 

інтегрованої бібліотечної системи, що відповідає сучасним потребам 

суспільства та територіальних громад. Публікації свідчать про наявність 

розрізненої теоретичної та емпіричної бази вивчення регіональної 

бібліотечної діяльності та її наукового узагальнення. Відзначено тематичну 

структуру регіонального аспекту досліджень, склад дослідницького 

інструментарію та їх характер, ступінь відповідності методологічному полю 

загального бібліотекознавства. 

Аналіз джерельної бази дозволив дійти висновку, що регіональні 

аспекти вивчення бібліотечної діяльності складають багатоаспектне і складне 

явище. Встановлено стійку тенденцію розширення регіональної 

проблематики, висвітлення окремих аспектів діяльності бібліотек, 

формування та збереження бібліотечних ресурсів, упровадження інновацій, 

управління бібліотечними системами та ін. Водночас не було виявлено 

теоретичних розробок представників українського бібліотекознавства і 

практиків з питань регіонального бібліотекознавства як спеціального 

бібліотекознавства. 

У дисертації представлене теоретичне обґрунтування методологічних 

засад розвитку регіональних бібліотекознавчих досліджень в умовах єдиного 

комунікаційного простору України. Запропоновано розглядати регіональне 
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бібліотекознавства на відміну від російської концепції, базуючись на 

внутрішніх зв’язках та єдності об’єктів, процесів та фактів в межах 

діяльнісної, організаційної, функціональної та цільової цілісності 

бібліотечної системи, незалежно від масштабу або рівня соціального суб’єкту 

бібліотечного забезпечення або розв’язання бібліотечних завдань. 

Методологічним підґрунтям дисертаційної роботи є 

соціокомунікативний, системний, функціонально-діяльнісний підходи. За 

допомогою соціокомунікативного підходу доведено, що інформаційно-

комунікаційне середовище суттєво впливає на НДР бібліотек. Застосування 

принципів системного підходу сприяло виявленню складу та зв’язків 

проблематики фахових публікацій з питань методології, теорії і практики 

бібліотекознавчих досліджень в Україні та поза її межами. Використання 

функціонально-діяльнісного підходу надало змогу відтворити динаміку НДР 

бібліотек. Крім того, використано загальнонауковий діалектичний підхід для 

встановлення взаємообумовленості загального, особливого й одиничного. До 

методологічного інструментарію уведено комплекс наукових методів, 

наявних в арсеналі сучасного бібліотекознавства: аналіз і синтез змісту 

джерел, вебометричний, бібліометричний, порівняльний, метод 

концептуалізації. 

У дисертаційній роботі визначено загальний стан та напрями 

тематичного складу вивчення регіональної тематики досліджень, що 

проводяться в Україні, а також виявлено характерні риси НДР бібліотек 

різних рівнів та систем. 

На основі аналізу авторефератів дисертацій та наукових публікацій з 

бібліотекознавства і суміжних галузей знань за період 2000–2015 років 

виявлено праці, у яких певною мірою аналізуються регіональні аспекти 

діяльності бібліотек. До масиву відібрано дисертації, що захищалися в 

Україні зі спеціальностей 27.00.03, 07.00.08 – «книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство» та 07.00.01 – «історія України», які 

містять у назві маркери «регіональний досвід», «регіональний аналіз», 
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«регіональне бібліотекознавство», «регіональний підхід», «регіональний 

ресурс» та ін. 

У результаті дослідження підтверджено, що провідними центрами 

організації та проведення прикладних регіональних бібліотекознавчих 

розвідок є регіональні (ОННБ та ХДНБ ім. В. Г. Короленка зі статусом 

національної та державної відповідно) та обласні універсальні наукові 

бібліотеки (ОУНБ), що відносяться до сфери впливу Міністерства культури 

України. До структури досліджень входять такі комплексні теми: визначення 

ролі й місця бібліотеки в конкретній регіональній соціокультурній ситуації; 

виявлення ставлення населення певного регіону до бібліотеки; вивчення 

читацької аудиторії конкретної бібліотеки та її інформаційних потреб; поряд 

з цими темами проводяться також дослідження історії бібліотек і 

бібліотечної справи в окремому регіоні; бібліотечний менеджмент і 

маркетинг, бібліотечні послуги; інформатизація та автоматизація 

бібліотечних процесів; бібліотечна професія тощо. Ці комплексні теми можна 

вважати пріоритетними у науковій діяльності бібліотек. 

У ході дослідження виявлено збіг тематичного наповнення НДР, що 

виконуються на регіональному рівні, з тематикою предметного поля 

загальнобібліотекознавчих досліджень у напрямах: інформатизації та 

реалізації програмно-проектної діяльності; інтеграції до соціокультурного 

середовища; корпоративної діяльності; створення електронних ресурсів; 

удосконалення професійної освіти та підвищення кваліфікації. 

Відзначено, що розбіжності в методологічній площині 

бібліотекознавчих розвідок вказаних бібліотек та академічних досліджень 

виявляються у складі методологічного інструментарію та відсутності 

загального цілісного бачення бібліотечних об’єктів, явищ та процесів у 

регіональному аспекті бібліотекознавчих досліджень. 

У дисертаційній роботі визначено тенденції розширення тематики 

бібліотекознавчих досліджень регіональної зорієнтованості та окреслено 

стратегічні завдання регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні. 
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З’ясовано, що стратегічним об’єктом бібліотекознавчих досліджень в 

регіонах є вивчення соціально-комунікаційного комплексу території, що 

поєднує всі соціально-комунікаційні структури та забезпечує інтеграцію 

культурного потенціалу регіону до національного та світового 

інформаційного простору. Запропоновано засади вдосконалення 

регіонального аспекту бібліотекознавчих досліджень, базовані на розширенні 

тематики та дослідницького інструментарію, ґрунтовної науково-методичної, 

аналітичної бази розвитку регіональних бібліотечних систем, зв’язок із 

основними положеннями загальної бібліотекознавчої теорії та методології, 

підвищення рівня методологічної свідомості бібліотекарів. 

Ключові слова: регіональне бібліотекознавство, методологія, методи 

досліджень, регіональний аналіз, регіональні бібліотечні ресурси 

територіальні громади. 

 

SUMMARY 

Apshai M. Regional Librarianship Research: State, Problems, Trends. – 

Qualification Scientific Work. Manuscript.  

Dissertation for the degree of Doctor of Philosophy in Social 

Communications, speciality 27.00.03 «Knowledge of Books, Library Science, 

Bibliography» (27 – Social Communications). – National academy of leading 

personnel of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine. – Kyiv National 

University of Culture and Arts, Ministry of Culture of Ukraine, Kyiv, 2018. 

The scientific researches play an important role in the system of 

sociocommunicative activities of  libraries, and over the past decades the 

researches underwent significant changes in the formulation of problems and 

methodological approaches to their implementation. Theoretical and applied 

researches as well as applied bibliographic researches have been an important 

source of information about the various activities of the modern library due to the 

social changes in the country, they have also been a means of social and 

professional communication and dissemination of  knowledge, which contribute to 
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the development of innovative libraries developing strategies. Nowadays the 

scientific researches of regional issues are arising from the administrative reform 

and local communities formation where providing information and resource 

sociocommunicative infrastructure of the public library community, in 

collaboration with other socio-cultural information, document and information 

institutions, is an indicator of their cultural and information life. The relevance of 

the thesis has been caused by lack of the research, from which a complete picture 

of bibliographic regional research issues and their trends would emerge. 

The scientific novelty of the results obtained: the dissertation is the first 

scientific work in which the regional librarianship research has been analyzed in a 

comphrehensive and integral way as well as  the ways of its further development in 

the system of socio-communicative activities of libraries has been proposed. 

For the first time: 

–   a comprehensive analysis of regional librarianship research has been 

carried out, which substantially complements the source and historiographic 

database of Ukrainian librarianship; 

–   a new factual material has been introduced into scientific circulation, which 

comprehensively reveals various aspects of theoretical and applied librarianship 

studies of regional issues; 

–   the peculiarities of regional librarianship studies in Ukraine that are related 

to the socio-economic and cultural-historical development of its certain regions 

have been determined, in particular: the peculiarities of the network of libraries in 

certain historical periods in certain territories, the specifics of the activities of 

libraries and satisfaction of users' information needs in different regions of 

Ukraine; informative character of local lore work etc.; 

–   a bibliographic list of scientific works of researchers of regional library 

science of Ukraine has beenmadein the dissertation. 

The following issues have been further developed: 

– definition of the terms "regional library resource", "regional library 

science"; 
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– organizational and methodological approaches to the improvement of 

regional studies in Ukraine. 

The practical significance of the results obtained is that they can be used in 

librarianship researches, in particular in those with a regional orientation, as well 

as in developing strategic and current plans for the research work of libraries, in 

compiling national research programmes, in formation of orders for carrying out 

regional information and communication researches, for updating the plans for the 

implementation of the dissertation in the specialized higher educational institutions 

of  Ukraine. The main results of the study can be used for educational purposes, in 

the process of training specialists in the field of Knowledge of Books, Library 

Science and Bibliography. 

The materials of the dissertation have been used in the preparation of the 

course of lectures, as well as in the development of educational and 

methodological curriculums of disciplines Organisation of Dtreams and arrays of 

documents, Library ISiM for students of the specialty Information, Library and 

Archival Affairs at Uzhhorod College of Culture and Arts. 

The dissertation analyses a source base, which has conditionally been divided 

into three groups of documents. The first group contains publications, the topics of 

which are related to the functioning of regional library systems. The publications 

have been analysed in specialized periodicals, monographs, conferences materials, 

on which the research has been based. Note that the theoretical rationale for the 

concept of  Regional Library Sciencehas not been found in the scientific research 

of Ukrainian researchers. 

The second group of documents, representing the source of the research, 

compiled dissertations, during the analysis of which a macromassive of 

dissertations, performed in Ukraine from the late 1990's till now, has already been 

carefully studied, therefore we have focused on works containing markers in 

accordance with the hypothetical discursiveness of the research work. Their 

selection has been carried out on the basis of an electronic collection of abstracts of 

dissertations, presented on the site of the National Academy of Sciences of Ukraine 
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named after V.I. Vernadsky (nbuv.gov.ua). The microscopic dissertation of the 

dissertations containing the necessary markers has been insignificant, and the 

subject of the research has only indirectly been related to the subject field of the 

dissertation. 

The third group of documents has been formed of planning and reporting 

documents of national, state and regional universal scientific libraries of Ukraine in 

terms of scientific and methodological activities, programmes, methods and results 

of research of NPLU, analysis, information sheets and statistics on the scientific 

work, sociological researches on issues of the scientific work in the library industry 

for the period 2000−2015, materials of book collections websites. Analysis of 

these documents has allowed to monitor the dynamic changes in the areas of the 

research, conducted byregional libraries, how libraries respond to the changes in 

society, creating a convenient and real-time access to the relevant information for 

the users, the possibility of implementing library in socio-communicative 

environment of the region and its transformation into  Information Centre. The 

publications indicate the presence of diverse empirical research and theoretical 

basis of regional library activities and its scientific analysis.  The thematic structure 

of the regional aspect of the research, composition, tools and nature of the 

research, the extent of the relevance to methodological field of General Library 

Science have been noted. 

The source database analysis has made it possible to find out that the regional 

aspects of studying library activity constitute a multidimensional and complex 

phenomenon. The stable tendency of expansion of regional problems, coverage of 

certain aspects of the activities of libraries, formation and storage of library 

resources, implementation of innovations, management of library systems have 

been established. At the same time theoretical developments of Ukrainian 

librarianship representatives and practitioners on regional library science as a 

special library science have not been found. 

A theoretical substantiation of the methodological foundations of the 

development of regional librarianship research in the conditions of anintegrated 
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communicative space of Ukrainehas been presented in the dissertation. In contrast 

to the Russian conceptit has been proposed to consider regional library science on 

the basis of the internal relations and unity of objects, processes and facts within 

the activity, organisational, functional and target integrity of the library system, 

regardless of the scale or level of the social subject of library support or 

solving library tasks. 

The methodological background of the dissertation is socio-communicative, 

system-based, functional and activity approached. With the help of the socio-

communicative approach it has been proven that the information and 

communication environment significantly influences the research activities of 

libraries. The application of the principles of the systematic approach has 

facilitated the identification of the composition and links of the issues of 

professional publications on methodology, theory and practice of the librarianship 

research in Ukraine and beyondits borders. The use of the functional and activity 

approach has allowed to reflect the dynamics of the research work of libraries and 

define it as an activity aimed at satisfyingusers’information needs. In addition, a 

general scientific dialectic approach has been used to establish the interdependence 

of the general, special and individual.  A set of scientific methods available in the 

arsenal of modern librarianship: analysis and synthesis of source content, 

documentation web analysis, bibliometric, comparative, conceptualization 

methods, sociological researches data on issues of scientific work in the library 

industry 2000−2015, information on work of libraries presented on the sites, have 

been introduced to the methodological tools. 

The general status and directions of thematic composition of the regional 

themes study of the researches conducted in Ukraine have been determined, as well 

as the characteristic features of the research work in regional universal scientific 

libraries have been revealedin the dissertation. 

On the basis of the analysis of dissertations abstracts and scientific 

publications on librarianship and related fields of knowledge 2000−2015, there 

have been certain researches found in which the regional aspects of activities of 
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libraries have been sufficiently analyzed. The dissertations, defended in the 

speciality 27.00.03, 07.00.08 − Knowledge of Books, Library Science, 

Bibliography and 07.00.01 − History of Ukraine, which contain the Regional 

Experience, Regional Analysis, Regional Librarianship, Regional Approach, 

Regional Resource markers in their title, have been chosen for the submassive. 

The research results have proven that the main centres for organising and 

conducting applied regional librarianship researches are regional universal 

scientific libraries. The structure of the research includes the following complex 

themes: definition of the role and place of a library in a specific regional socio-

cultural situation; revealing the attitude of the population of a certain region to the 

library; studying the readership of a particular library and its information 

needs; along with these topics the researches on the history of libraries and library 

business in a certain region; library management and marketing, library 

services; informatization and automation of library processes; library profession 

have also been conducted. These complex themes can be considered prioritised in 

scientific researches of libraries. 

In the course of the study, a coincidence of the SRWcontent, which is 

performed at the regional level with the subject field topic of the general 

librarianship researches in the areas of informatization and implementation of 

programme and project activities, integration into the socio-cultural 

environment; corporate activities; creation of electronic resources; improvement of 

vocational education and training, has been revealed. 

It has been noted that the methodological differences between librarianship 

researches of the RUSL and academic researches are found in the methodological 

toolkit as well as in the absence of a common holistic vision of library objects, 

phenomena and processes in the regional aspect of librarianship researches. 

The tendencies of expansion of the subject matter of  librarianship researches 

of regional orientation in Ukraine have been determined and strategic tasks of 

regional bibliographic researches in Ukraine have been outlinedin the dissertation. 



14 

 

It has been discovered that the study of the socio − communicative complex 

of the territory, which combines all social and communication structures and 

provides integration of the cultural potential of the region to the national and world 

information space becomes a strategic object of bibliographic researches in the 

regions. The principles of improvementof the regional aspect of librarianship 

researches, based on the expansion of a subject  matter and research tools, a 

thorough scientific methodological and analytical basis of the development of 

regional library systems, connection with the basic provisions of the general library 

science theory and methodology and rise of the level of librarians’methodological 

consciousness have been  proposed. 

Key words: regional library science, methodology, research methods, 

regional analysis, regional library resources, territorial communities. 
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ПЕРЕЛІК УМОВНИХ ПОЗНАЧЕНЬ 

БД – бази даних 

БСІ – бібліотечний соціальний інститут 

БІР – бібліотечно-інформаційні ресурси 

ЗВО – заклади вищої освіти 

ЗОУНБ – Закарпатська ОУНБ 

ІКТ – інформаційно-комунікаційні технології 

ІКМ – інформаційно-комунікаційні моделі 

ІРЦ – інформаційно-ресурсні центри 

ЛОНПБ – Львівська обласна науково-педагогічна 

бібліотека 

МНПБ – Науково-педагогічна бібліотека міста Миколаєва 

НБУ імені Ярослава 

Мудрого 

– Національна бібліотека України імені Ярослава 

Мудрого 

НБУВ – Національна бібліотека України імені В. І. 

Вернадського 

НДР – науково-дослідна робота 

НТП – науково-технічний прогрес 

ТБС – територіальні бібліотечні системи 

ОННБ – Одеська національна наукова бібліотека 

ОУНБ – обласна універсальна наукова бібліотека 

РБД – регіональна бібліотечна діяльність 

РБС – регіональна бібліотечна система 

РДОБ – Рівненська державна обласна бібліотека 

УБА – Українська бібліотечна асоціація 

ХДАК – Харківська державна академія культури 

ХДНБ – Харківська державна наукова бібліотека імені В. 

Г. Короленка 

ЦБС – централізована бібліотечна система 
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ВСТУП 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. У системі 

соціокомунікаційної діяльності бібліотек важливе місце посідають наукові 

дослідження, які за останні десятиріччя зазнали суттєвих змін і в постановці 

проблем, і в методологічних підходах до їх проведення. Теоретико-прикладні 

та прикладні бібліотекознавчі дослідження є важливим джерелом інформації 

про різні напрями діяльності сучасної бібліотеки, що обумовлені 

суспільними перетвореннями в державі, і водночас вони є засобом соціально-

професійної комунікації та поширення знань, котрі сприяють виробленню 

інноваційних стратегій розвитку бібліотечної галузі. Сьогодні актуалізуються 

наукові дослідження регіональної проблематики, зумовлені 

адміністративною реформою та утворенням територіальних громад, де 

публічна бібліотека у взаємодії з іншими соціокультурними й документно-

інформаційними установами, забезпечуючи інформаційно-ресурсну та 

соціокомунікаційну інфраструктуру громади, є індикатором їхнього 

культурно-інформаційного буття. 

З огляду на сучасний стан бібліотекознавчих досліджень регіонального 

спрямування, що складають важливий сегмент бібліотечної науки, особливої 

актуальності набула потреба їх комплексного та системного вивчення і на цій 

основі формування пропозиції з удосконалення організаційних, 

методологічних, методичних засад та інноваційних підходів з метою 

найефективнішої реалізації і на регіональному, і на державному рівнях. 

Теоретико-методологічним підґрунтям дисертації стали роботи 

О. В. Воскобойнікової-Гузєвої, Л. В. Глазунової, В. М. Горового, 

І. О. Давидової, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіної, В. О. Ільганаєвої, 

Н. Е. Кунанець, Н. М. Кушнаренко, Т. В. Новальської, С. М. Міщука, 

О. С. Оніщенка, В. П. Пашкової, Л. Г. Петрової, А. А. Соляник, 

М. С. Слободяника, Н. В. Стрішенець, Г. В. Шемаєвої, де визначено сутність 

бібліотеки як комунікаційного та соціокультурного інституту, 
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багатофункціонального інформаційного осередку, здатного здійснювати 

бібліотекознавчі дослідження, які сприяють вивченню й задоволенню 

інформаційних потреб користувачів, проте регіональна специфіка 

бібліотекознавчих досліджень в них не розкривається. Наявний і цілий ряд 

публікацій, котрі опосередковано можна вважати приналежними до 

регіонально-бібліотекознавчих. Зокрема, у працях О. Б. Айвазян, 

Г. Г. Бородіної, Л. М. Лучки досліджено формування мережі бібліотек у 

різних регіонах України; культурно-просвітницьку діяльність бібліотек 

Півдня України висвітлила Т. В. Сидоренко; проблеми управління у сфері 

державної та регіональної бібліотечної політики виявили О. В. Башун, 

Н. Ф. Богза, Т. І. Вилегжаніна, М. П. Зніщенко, Н. І. Розколупа, 

Н. М. Синиця, проте роботи, з якої постала б цілісна картина регіональних 

бібліотекознавчих досліджень, їхньої проблематики і тенденцій, досі немає. 

Усе це й обумовило вибір теми дисертації. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Обраний 

напрям дослідження пов’язаний із реалізацією Законів України «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу», «Про Національну програму 

інформатизації», із Державною цільовою національно-культурною 

програмою створення єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека 

– ХХІ», Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні до 2025 р. «Якісні 

зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку України», Державною 

стратегією регіонального розвитку на період до 2020 р., іншими 

законодавчими і програмними документами українського уряду. 

Дисертація виконана на кафедрі інформаційних комунікацій та 

бібліотекознавства Національної академії керівних кадрів культури і 

мистецтв у межах комплексної науково-дослідної теми «Актуальні проблеми 

культурології: теорія та історія культури» (Державний реєстраційний 

№ 0115U001572). 

Мета дослідження – з’ясувати стан, проблеми й основні тенденції 

регіональних бібліотекознавчих досліджень в умовах єдиного 
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комунікаційного простору України та визначити пріоритетні напрями їх 

подальшого розвитку. 

Відповідно до мети визначено такі завдання:  

–  виявити стан наукової розробленості проблеми та проаналізувати 

джерельну базу дослідження; 

–  обґрунтувати теоретичну базу й методологічний інструментарій 

дослідження; 

–  уточнити терміносистему предметної галузі, зокрема зміст понять 

«регіональний бібліотечний ресурс», «регіональне бібліотекознавство»; 

–  визначити особливості регіональних теоретико-прикладних 

бібліотекознавчих досліджень в Україні; 

–  розкрити регіональну специфіку науково-дослідницької діяльності 

бібліотек в умовах формування об’єднаних територіальних громад; 

–  визначити пріоритетні напрями розвитку бібліотекознавчих 

досліджень регіонального спрямування в системі соціокомунікаційної 

діяльності бібліотек. 

Об’єкт дослідження – бібліотекознавчі дослідження регіональної 

тематики. 

Предмет дослідження – стан і тенденції розвитку бібліотекознавчих 

досліджень регіональної тематики. 

Методи дослідження. Для досягнення мети й вирішення поставлених 

завдань застосовано основні положення системного, соціокомунікативного, 

функціонально-діяльнісного підходів, а також діалектичний принцип 

взаємозумовленості загального, особливого та одиничного. На різних етапах 

дослідження використовувалися відповідні методи: джерелознавчого пошуку 

та аналізу основних публікацій за темою – для визначення стану 

розробленості наукової проблеми; метод порівняльного аналізу – для 

встановлення відмінностей у структурі та змісті напрямів бібліотекознавчих 

досліджень; бібліометричний – для вивчення масиву кандидатських і 

докторських дисертацій, захищених в Україні; статистичний – для 
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встановлення кількісних характеристик та динаміки розвитку регіональних 

бібліотекознавчих досліджень. Також було залучено метод концептуалізації 

для обґрунтування положення про методологічну єдність регіональних та 

загальнобібліотекознавчих досліджень в Україні. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що дисертація 

є першою роботою, у якій комплексно проаналізовано регіональні 

бібліотекознавчі дослідження та запропоновано шляхи подальшого розвитку 

в системі соціокомунікаційної діяльності бібліотек. 

У дисертації вперше: 

– здійснено всебічний аналіз регіональних бібліотекознавчих 

досліджень, що суттєво доповнює джерельну та історіографічну бази 

українського бібліотекознавства; 

– уведено до наукового обігу новий фактичний матеріал, який 

комплексно розкриває різні аспекти теоретико-прикладних і прикладних 

бібліотекознавчих досліджень регіональної проблематики; 

–  визначено особливості регіональних бібліотекознавчих досліджень в 

Україні, що пов’язані із соціально-економічним та культурно-історичним 

розвитком окремих її регіонів, а саме: особливостями формування мережі 

бібліотек у певні історичні періоди на окремих територіях, специфікою 

напрямів діяльності бібліотек та задоволення інформаційних потреб 

користувачів; змістовому характері краєзнавчої роботи як пріоритетного та 

ін.; 

–  укладено бібліографічний список наукових праць дослідників 

регіонального бібліотекознавства в Україні. 

набули подальшого розвитку: 

– визначення термінів «регіональний бібліотечний ресурс», «регіональне 

бібліотекознавство»; 

– організаційно-методичні підходи до вдосконалення досліджень 

регіонального спрямування в Україні. 
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Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що їх 

можна використовувати у бібліотекознавчих дослідженнях, зокрема тих, що 

мають регіональне спрямування, а також у розробленні стратегічних і 

поточних планів науково-дослідної роботи (НДР) бібліотек, в укладанні 

національних науково-дослідних програм, при формуванні замовлень на 

проведення регіональних інформаційно-комунікаційних досліджень, для 

оновлення планів виконання дисертаційних робіт у профільних ЗВО України. 

Результати проведеної роботи будуть корисні при розробленні плану заходів 

стратегічного напряму «Науковий супровід розвитку бібліотек в умовах 

якісних змін», затвердженого у Стратегії розвитку бібліотечної справи на 

період до 2025 року «Якісні зміни бібліотек для забезпечення сталого 

розвитку України». Основні результати дослідження можуть бути 

використані в освітніх цілях, у процесі підготовки фахівців 029  

Інформаційна, бібліотечна та архівна справа. Матеріали дисертації 

використано при підготовці курсу лекцій, а також у розробленні навчально-

методичних комплексів дисциплін «Організація потоків і масивів 

документів», «Бібліотечні інформаційні системи і мережі» для студентів 

спеціальності 029 «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» в 

Ужгородському коледжі культури і мистецтв. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійно виконаною 

науковою працею, у якій основні положення, узагальнення і висновки 

належать авторові. Наукові публікації за темою роботи є одноосібними. 

Апробація матеріалів дисертації. Основні результати дисертації були 

апробовані автором у наукових публікаціях та в обговорені під час дискусій 

на міжнародних і всеукраїнських науково-практичних конференціях, серед 

яких: «Культурологія та соціальні комунікації: інноваційні стратегії 

розвитку» (Харків, 2010–2012), «Документознавство. Бібліотекознавство. 

Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики» (Київ, 2011), 

«Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття» (Харків, 2012), 
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«Бібліотека вищої школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» 

(Дніпропетровськ, 2013). «Інформація, комунікація, суспільство – 2015» 

(Львів–Славське, 2015), «Комунікація і дискомунікація в умовах розвитку 

сучасного інформаційного суспільства» (Чернівці, 2015), «Модерна 

бібліотека в мінливому світі» (Львів, 2016). 

Публікації. Результати дослідження викладено в 19 одноосібних 

наукових публікаціях, серед яких 7 статей: зокрема 4 – у наукових фахових 

виданнях України, 2 – у зарубіжних наукових виданнях; 1 – додатково 

відображає наукові результати дисертації; 12 – тези доповідей на 

міжнародних та всеукраїнських наукових конференціях. 

Структура та обсяг дисертації. Робота складається зі вступу, трьох 

розділів (поділених на підрозділи), висновків, списку використаних джерел 

(229 найменувань), шести таблиць і шести додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 253 сторінки, із яких 183 сторінки – основного тексту. 
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РОЗДІЛ 1 

ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО 

РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

 

1.1.  Історіографія та джерельна база дослідження 

 

Аналіз публікацій є важливим джерелом відомостей, що дозволяє 

визначити напрями діяльності бібліотек в регіонах відповідно до реалізації їх 

суспільних функцій та визначення їх дієвості як компоненту національної 

системи соціальних комунікацій. Матеріали публікацій свідчать про 

наявність розрізненої теоретичної та емпіричної бази дослідження 

регіональної бібліотечної діяльності та її наукового узагальнення. Але в 

умовах інформаційного суспільства удосконалення бібліотечної діяльності не 

можна здійснити лише за рахунок використання традиційних бібліотечних 

форм роботи. Назріла потреба у формуванні інноваційних підходів до 

бібліотечної практики та дослідження їх діяльності. 

Теоретико-методологічне поле загального бібліотекознавства значно 

розширилося за рахунок ґрунтовних досліджень, результати яких подані у 

публікаціях В. М. Горового, О. В. Воскобойнікової-Гузєвої, І. О. Давидової, 

Т. В. Добко, Л. А. Дубровіної, В. О. Ільганаєвої, О. М. Кобєлєва, 

Н. Е. Кунанець, К. В. Лобузіної, Т. В. Новальської, О. С. Онищенка,  

Л. Г. Петрової, М. С. Слободяника, Г. В. Шемаєвої та інших. Орієнтири 

розвитку бібліотекознавства під впливом соціокультурних змін в ХХІ ст. 

представлені у численних роботах з теорії, історії та методики 

бібліотекознавства, зокрема, у наукових розвідках В. О. Ільганаєвої, 

І. О. Давидової, Т. І. Вилегжаніної, О. В. Воскобойнікової-Гузєвої,  

О. М. Кобєлєва, О. Ю. Мар’їної. 

В. О. Ільганаєва вважає, що головними внутрішніми факторами 

актуалізації діяльності бібліотек в межах регіону слід вважати:  

1) становлення регіональної системи бібліотек; 2) створення кооперативних 
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об’єднань бібліотек, а також бібліотек музеїв, архівів з формування 

краєзнавчих інформаційних фондів регіону; 3) формування організаційно-

функціональної, технологічної єдності бібліотек на базі інформаційної та 

комунікаційної технології (ІКТ); 4) поява стійких зв’язків з органами 

місцевого самоврядування в напрямі реалізації програм соціокультурного 

розвитку регіону. Варто відзначити ще один важливий фактор, що 

передбачає усвідомлення фахівцями бібліотечно-інформаційної сфери 

завдань бібліотек як базових елементів соціально-комунікаційної 

інфраструктури регіону, центру гуманітарної просвіти [79; 81]. 

Характеристика сучасного стану бібліотечної діяльності пов’язана з 

функціонуванням та розвитком бібліотечного соціального інституту (БСІ) в 

умовах інтеграції до системи соціальних комунікацій інформаційного 

суспільства. На думку В. О. Ільганаєвої, це є наслідком періоду суттєвих 

трансформацій бібліотек як соціально-комунікаційних структур [75]. 

Головними ознаками БСІ є його багаторівневість, багатофункціональність у 

бібліотечній системі країни в її типо-видовому розмаїтті, а також 

організаційно-технологічна та комунікаційна єдність як внутрішній 

потенціал розвитку. БСІ формувався в період соціально-політичних, 

економічних, технологічних перетворень в нашій країні з початку 90-х років і 

отримав нові риси в період медіатизації комунікаційного простору в перше 

десятиріччя ХХІ ст. Різноманіття комунікаційної практики сучасного 

суспільства та інтеграційні тенденції в соціальній комунікаційній системі 

зумовили розвиток бібліотечної організації на засадах мультимедійних 

технологій, що змінили внутрішнє середовище бібліотек. Проте дослідниця 

оминула своєю увагою потребу виділення регіонального аспекту розвитку 

БСІ, який, поряд із розвитком інформаційних технологій, обумовлює зміни 

внутрішнього середовища бібліотек. 

Наукове пояснення функціонування БСІ базується на системі уявлень 

про соціальні комунікації. Середовище БСІ розширюється – з’являються нові 

форми, а за цими зовнішніми змінами формується принципово інший зміст, 
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який обумовлює реструктурування сфери БСІ як цілісної. Необхідно 

підкреслити, що завдання теорії полягає не лише в констатації того чи іншого 

стану об’єкта, а й у розумінні моменту його розвитку, конкретних зрушень, 

тобто переходу від одного стану до іншого. Численні зміни в сучасному БСІ 

дозволяють говорити про перехідний стан до нової бібліотеки, на що 

вказують дослідження останніх років в межах соціально-комунікаційної 

парадигми бібліотекознавства, сформованої І. О. Давидовою [61], 

В. О. Ільганаєвою [75], Т. О. Колесниковою [101], Г. В. Шемаєвою [212]. 

Комунікаційний підхід значно розширив науково-пізнавальні можливості 

вивчення явищ та фактів у бібліотечній сфері та виявлення суттєвих ознак її 

інтеграції до комунікаційного простору сучасності. Разом з тим, розглядаючи 

БСІ в контексті соціальних комунікацій, дослідники глобалізують підходи до 

його дослідження, проте не згадуючи про необхідність вивчення 

регіональних особливостей діяльності книгозбірень, що діють у різних 

областях України. 

Як відзначає Н. Е. Кунанець [116], застосування соціокомунікаційного 

підходу у наукових дослідженнях бібліотек передбачають врахування 

особливостей їх функціонування у «системі суспільних координат», 

врахування просторового розташування та комунікативного середовища; 

відслідковування розвитку об’єктів дослідження в контексті соціальних 

умов; проведення «соціальнозорієнтованої інтерпретації» отриманих 

результатів. 

Інструментарій соціокомунікаційного підходу дозволяє дослідити 

бібліотеки у соціальному вимірі, проаналізувати міру залежності від 

соціальних потреб суспільства, цілей, завдань соціально-комунікаційного 

середовища, впливу на конкретні категорії читачів, розвиток регіону [116]. 

Використання саме такого підходу дозволяє проаналізувати НДР 

регіональних та обласних бібліотек з врахуванням регіональних 

особливостей проведення ними наукових розвідок, проте методологічні 

засади його використання потребують певного удосконалення. 
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Перехідний етап засвоєння комунікаційного підходу в 

бібліотекознавстві був пов’язаний з інформатизацією, що призвела до зміни 

способу виробництва бібліотечних продуктів та послуг. Її розгортання 

вплинуло на стратегію перетворень бібліотечної діяльності, про що свідчать 

дослідження О. Г. Кириленка [87], в яких все ж не враховані слабкі 

матеріальні можливості більшості бібліотек. Як вже відзначалося, ці процеси 

стимулювали розвиток стратегій та засад проектно-програмної діяльності 

бібліотек. Коротко вони було сформульовані в роботі В. О. Ільганаєвої [81]: 

надання соціокультурної привабливості бібліотекам; організаційно-

структурні перетворення; відтворення системної взаємодії; формування 

документально-інформаційних ресурсів; реорганізація функціональних 

підсистем; кадрові зміни; техніко-технологічне переобладнання бібліотек; 

впровадження інноваційних форм інформаційного забезпечення та 

обслуговування читачів; нормативно-правове забезпечення діяльності 

бібліотек. Відбувається просування бібліотекознавчих досліджень в напрямі 

соціально-комунікаційної парадигми [16]. 

Соціально-комунікаційний напрям бібліотекознавчих досліджень дає 

бібліотекарям необхідні методологічні, теоретичні, методичні переваги для 

комплексного вирішення практичних завдань функціонування бібліотеки у 

комунікаційному суспільному просторі. Розуміння бібліотеки як соціально-

комунікаційного центру відкриває потребу у вивченні внутрішніх та 

зовнішніх зв’язків бібліотеки в комунікаційній структурі регіону; визначенні 

можливостей співпраці у організаційній структурі бібліотечної системі 

регіону, країни та світу; налагодженні техніко-технологічної бази взаємодії 

на основі інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ); створенні 

корпоративних об’єднань та форм участі у бібліотечно-інформаційних 

консорціумах. Але комунікаційне спрямування бібліотекознавчих 

досліджень значно поширює коло об’єктів, що підлягають визначенню, 

структуруванню, систематизації та введенню в поле теоретичних розвідок. 

Системне бачення об’єктів і суб’єктів соціально-комунікаційного простору 
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сучасності постає необхідним імперативом бібліотекознавчих досліджень, на 

чому наголошують багато вітчизняних та закордонних науковців, що 

підтверджується аналізом дисертаційних праць в експериментальній частині 

нашої роботи. Не можна не назвати просторово-середовищний напрям 

досліджень сучасної бібліотечної діяльності, що стає одним із стратегічних в 

бібліотекознавчих розвідках останніх років [4; 5], особливо він 

прослідковується у працях В. О. Ільганаєвої [28; 79], Т. М. Костирко [113], 

Л. А. Литвинової [123], Л. Г. Петрової [158; 159], Стратегії розвитку 

бібліотечної справи в Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля 

забезпечення сталого розвитку України» [191]. Про це свідчать назви 

процесних концепцій в бібліотечно-інформаційній сфері, подані у матеріалах 

конференцій, що були проведені в Харкові («Інтеграція бібліотек до 

соціально-комунікаційних процесів суспільства», 2010), Києві («Місце і роль 

бібліотек у формування національного інформаційного простору», 2014) та 

Рівному («Проблеми розвитку документально-інформаційних систем у 

сучасному інформаційно-комунікаційному середовищі», 2016). 

Як зауважує А. А. Соляник, когнітивна інституалізація соціально-

комунікаційної сфери та соціально-комунікаційний підхід в 

бібліотекознавстві значно розширює наукові можливості вивчення явищ та 

фактів у бібліотечній сфері та виявлення суттєвих ознак її інтеграції до 

комунікаційного простору сучасності [181]. Такої ж думки дотримуються 

такі науковці, як Л. А. Захарова, Г. В. Горєлова, В. А. Верба [70], 

Л. П. Каліберда [83], О. М. Кобєлєв [93]. Розвиток комунікаційного підходу в 

бібліотекознавстві супроводжувався осягненням процесів, що були зумовлені 

інформатизацією та впровадженням мультимедійних технологій в 

бібліотеках, сприяли змінам способу бібліотечного виробництва та 

підготовки бібліотечних продуктів та послуг [57]. Крім того, у зв’язку з цим 

процесом значної уваги було приділено проектно-програмній діяльності. 

Слід підкреслити, що розроблення інноваційних програм і проектів 

потребувало використання системного розгляду бібліотечної діяльності, 
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з’ясування нових елементів та їх особливостей, нових зв’язків з 

інформаційною та комунікаційною підсистемами суспільства, що 

залишилося поза увагою зазначених дослідників. 

Ці процеси отримали узагальнення у роботі Т. Л. Бірюкової «Бібліотека 

в системі документних комунікацій: функціональний аспект» [34], у якій 

проаналізовано нові наукові підходи до виявлення сутності й особливостей 

структури, взаємозв'язків та інших складових процесів функціонування 

документно-комунікаційних інститутів. Автором було підтверджено, що 

функціональним підґрунтям для бібліотек в процесі взаємодії з іншими 

документно-комунікаційними інститутами залишається сприяння 

бібліотекою реалізації загальних функцій документу. Для цього сьогодні 

існує відповідне технологічне комунікаційне середовище, ефективність якого 

посилюється впровадженням єдиних методологічних засад та єдиних 

стандартів роботи з електронними документами. Крім того, науковцем 

запропоновано модель взаємодії бібліотеки з іншими документно-

комунікаційними інститутами, що може бути використана при дослідженні 

бібліотек регіонів в системі документних комунікацій. 

Надзвичайно актуальними з огляду реалізації завдань наукового 

супроводу процесів стратегічного розвитку бібліотечної системи країни є 

доробки К. В. Лобузіної [119]. Проте запропонована стратегія скерована на 

велику бібліотеку і не враховує особливості розвитку «периферійних» 

книгозбірень. 

В потоці публікацій за темою дослідження чітко визначився 

бібліотекознавчий контент, сутність наповнення якого, прямо пов’язується з: 

організацією бібліотечних інформаційно-комунікаційних систем; взаємодією 

з формування документально-інформаційних та медіа ресурсів, а також їх 

представлення в мережі Інтернет; організацією безперервного доступу до 

бібліотечно-інформаційних ресурсів (БІР) та його довідковим 

супроводженням; вдосконаленням інформаційного сервісу; підтримкою 

інформаційними засобами соціокультурного розвитку регіону. Слід 



32 

 

зауважити, що організаційні форми діяльності бібліотек на певних територіях 

і характер відносин у комунікаційному просторі регіонів, обумовлені низкою 

факторів розвитку самої місцевості. Це викликає певні відмінності поведінки 

бібліотек, їх можливостей у реалізації системних завдань, практиці взаємодії 

з представниками бібліотечного і комунікаційного сектору регіонів. 

Базову модель бібліотеки як соціально-комунікаційної інституції 

розглядає М. С. Слободяник [179]. Прихильницею концепції бібліотеки як 

інформаційної системи є Л. Г. Петрова. Вона вважає, що головною функцією 

бібліотек в наш час є інформаційна [158, с. 15]. Перспективи розвитку 

сучасної бібліотеки авторка бачить у її інтеграції до соціально-інформаційної 

системи, яка вимагає нових підходів до оптимізації їх діяльності [158, с. 17], 

але не деталізує які саме. 

Аналізуючи різні підходи до розгляду бібліотек, зокрема 

інструментальний, інформаційний і культурологічний, Т. Ф. Берестова 

звертає увагу на те, що протиставлення підходів є наслідком вузького 

розуміння соціокультурної ролі бібліотек [27]. На нашу думку, таке 

протиставлення знімається завдяки вивченню бібліотеки в межах соціально-

комунікаційного підходу. В наш час регіональні БІР виходять на новий 

рівень, що передбачає створення єдиної інформаційної системи, яка поєднує 

інформацію про регіон, розмаїття фондів бібліотек, музеїв та архівів, що 

забезпечує доступ і використання їх жителями та гостями регіону, а також є 

інтегрованою у національну і міжнародну систему БІР, що підтверджують 

праці Т. Л. Бірюкової [36], Г. І. Липак [126], Ю. В. Лисенко [127], 

Г. В. Шемаєвої [214]. 

Найбільш вагомим ефектом інформатизації культури, зокрема 

бібліотечної сфери, є соціальний, пов'язаний із трансформацією 

фундаментальних соціально-культурних процесів та реінжинірингом 

соціальних інститутів, що регулюють його. Відносно методології 

бібліотекознавства зауважимо, що зміна ідеологічної кон’юнктури була 

чинником змін у теоретико-методологічних засадах суспільних наук, зокрема 



33 

 

бібліотекознавства. Наслідком таких змін слід вважати розвиток 

саморефлексії, посилення тенденцій саморозвитку науки. Тому, вочевидь 

спостерігається великий інтерес до історії науки. Так, О. М. Кобєлєв, 

посилаючись на попередні дослідження розвитку бібліотечної науки, 

відзначає верхні позиції у тематичній структурі документного потоку 

неперіодичних видань радянського періоду, до яких відносить: проблеми 

бібліотечного обслуговування, проблеми організації та управління 

бібліотечною справою та підтверджує високий процент їх досліджень на 

початок 90-х років [96, с. 157]. Крім того, автор відзначає зростання 

зацікавленості до дослідження таких аспектів як «проблеми читання», 

бібліотечна педагогіка та бібліотечна психологія. Але, водночас, дослідник 

наголошує на потребах зміни книжкової та психолого-педагогічної 

парадигми українського бібліотекознавства на інформаційно-комунікаційну 

[96, с. 159], доволі нечітко формулюючи основні аспекти такої заміни. 

Зазначений висновок підтверджується також результатами бібліометричного 

дослідження вітчизняних фахових монографій [92]. Історичну спрямованість 

більшості дисертаційних досліджень в Україні підтверджують дані публікації 

М. С. Слободяника [178]. 

Але головним об’єктом бібліотекознавчих досліджень і до сьогодні є 

технологічні перетворення в діяльності бібліотек. Це дало змогу підвести 

необхідні засади для розгляду бібліотеки як інформаційного центру, що 

розвивається на засадах інформаційного виробництва (І. О. Давидова, 

І. С. Пілко, Л. Г. Петрова, Г. В. Ядрова); узагальнення уявлень про 

інформаційну сутність діяльності бібліотек (О. В. Воскобойнікова-Гузєва, 

В. О. Ільганаєва, О. І. Остапов, М. С. Слободяник, Г. П. Фонотов, 

І. Г. Юдіна); трансформації організаційних форм бібліотек під впливом 

медіатизації (Т. О. Колесникова, Г. В. Шемаєва, О. Ю. Мар’їна). Наукові 

доробки в цих аспектах дозволили бібліотечним фахівцям регіональних 

бібліотек, зокрема ОУНБ, визначити пріоритети у формуванні НДР та 
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реалізації практичних заходів щодо вдосконалення системи документно-

інформаційного забезпечення користувачів. 

До об’єктивних факторів формування регіональних бібліотекознавчих 

досліджень можна віднести загальносоціальні процеси децентралізації, що 

відбуваються в ході глобалізації та розвитку областей як окремих регіонів. 

Регіоналізація є дієвим інструментом загальнодержавного механізму 

соціального управління, що дозволяє концентрувати місцеві ресурси, 

враховувати соціокультурні особливості територій, комунікаційної 

інфраструктури, природні умови, соціально-демографічний та освітній 

потенціали тощо. Щодо розвитку бібліотечної системи регіону її слід 

досліджувати в контексті вищезазначених факторів. 

Останніми роками в ході виконання завдань із реалізації національної 

інформаційної політики в бібліотечно-інформаційній сфері України 

спостерігається певне прискорення впровадження регіональних та локальних 

програм і проектів. У системі поглядів на сучасну бібліотеку спостерігається 

поширення поглядів на неї як на бібліотечно-інформаційний медіацентр і на 

бібліотечну систему регіону як регіональну підсистему соціально-

комунікаційної системи території. Цю тезу доводять теоретичні 

обґрунтування і теоретичні положення комунікаційної природи, 

комунікаційного змісту і комунікативних функцій бібліотек. 

Наукові дослідження і матеріали аналізу бібліотечної практики протягом 

останніх років дозволяють встановити фактори і підходи до визначення 

актуальних завдань бібліотек з адаптації до нових умов і подальшого 

розвитку. Зовнішні та внутрішні фактори функціонування й розвитку 

бібліотек в комунікаційній системі регіонів та суспільства в цілому отримали 

теоретичне обґрунтування та містять багату емпіричну базу, що 

характеризують динамічну актуальність проблематики [6; 15; 16]. Слід 

відзначити, що між фахівцями досягнуто розуміння позиції щодо 

трактування бібліотек як базових елементів соціально-культурних процесів в 

регіонах, проте недостатньо акцентовано увагу на концептуальних засадах 
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проявів таких позицій. Л. Г. Петрова вважає, що встановлена 

взаємозалежність розвитку бібліотек і регіонів в єдиному соціокультурному 

комплексі [156]. Коріння основних положень бібліотечної діяльності 

регіонального спрямування виходять з концепції регіонального 

бібліотекознавства, що отримала розвиток у працях російського 

бібліотекознавця М. С. Карташова [84; 85]. Регіональні аспекти 

бібліотекознавства розвиваються в роботах інших зарубіжних авторів – 

Л. А. Захарової, Г. В. Горєлової, В. А. Верби [70], Л. А. Кожевнікової [100], 

хоча вони і не враховують українських реалій. 

Теоретичні питання формування національної регіональної політики 

також є важливим об’єктом розгляду, що є свідченням посилення наукового 

підґрунтя у сфері прийняття рішень щодо бібліотечної системи територій, 

основних процесів розвитку бібліотек, особливостей їх функціонування в 

умовах територіальних громад, можливостей використання сукупного 

місцевого інформаційно-комунікаційного ресурсу, – це відзначають 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва [48], В. О. Ільганаєва [81], [191]. Проте, не 

зважаючи на вагоме теоретичне підґрунтя, ними не враховується практичний 

аспект регіональної політики. М. С. Слободяник у своїх роботах не раз 

наголошував, що найбільш активно бібліотекознавцями України 

розробляється історична проблематика [178; 180]. Серед визначених автором 

тематичних спрямувань докторських та кандидатських дисертацій, 

починаючи з 90-х років ХХ ст. регіональна проблематика не згадується. 

Аналогічне ми спостерігаємо і в роботах інших дослідників. Так, 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва зазначає, що вагоме місце у НДР Національної 

бібліотеки України імені В. І. Вернадського (НБУВ) посідають 

бібліотекознавчі дослідження, спрямовані на організаційну, технологічну та 

управлінську модернізацію всіх напрямів діяльності наукових бібліотек в 

умовах інформатизації. Технологічні, методичні та організаційні проблеми 

входження бібліотек як рівноправних науково-інформаційних партнерів у 

суспільство, що стрімко розвивається, потребують концентрації фахових 
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зусиль саме у конкретно-практичному напрямі [48], разом з тим не всі 

зазначені тенденції можна застосовувати при проведенні наукових розвідок у 

регіональних бібліотеках через складність залученого методологічного 

інструментарію. 

Сьогодні на піку вивчення особливостей впровадження у бібліотечну 

практику нових інформаційних технологій знаходиться проблематика 

електронних та віртуальних бібліотек. Перспективи розвитку бібліотечної 

справи у ХХІ ст. представлено в концепціях бібліотеки як комплексного 

науково-інформаційного центру (О. С. Онищенко, В. М. Горовий), бібліотеки 

суспільства знань (І. О. Давидова, Л. Й. Костенко, К. В. Лобузіна), моделі 

економічного розвитку сучасної бібліотеки (Л. Г. Петрова), комунікаційної 

моделі Т. О. Колесникової [101; 102], а також у колективних монографіях 

бібліотечних фахівців В. І. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової [28; 197]. Саме ці 

роботи довели, що в Україні сьогодні успішно реалізуються дві базові 

концепції розвитку сучасної бібліотеки – модель загальнодоступного 

(публічного) інформаційно-освітнього центру та модель універсального/ 

галузевого науково-інформаційного комплексу. Слід відмітити, що ці моделі 

проходять активну практичну апробацію, перш за все у бібліотеках 

університетів, проте для реалізації в обласних бібліотеках ці технології є 

доволі затратними. 

Професійне розуміння складу, вимог до організації діяльності бібліотек 

у відповідності до змін внутрішнього та зовнішнього середовища їх 

функціонування є необхідною умовою втілення науково-дослідницьких 

доробок у бібліотечну практику. За цих обставин формується професійна 

свідомість бібліотечних фахівців. Важливим її елементом слід вважати 

проведення відповідних наукових заходів, захисту дисертаційних робіт та 

публікації наукових розвідок, що також є необхідним для розповсюдження 

результатів НДР. Ми повністю погоджуємося з О. В. Воскобойніковою-

Гузєвою, яка аналізує НДР НБУВ і відзначає її методологічне спрямування 

на узагальнення досвіду роботи бібліотек України в історичній ретроспективі 
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та інноваційному змісті [47]. Вона ж доводить важливість науково-

практичних конференцій як засобу реалізації політики інноваційної 

діяльності наукових бібліотек, необхідність практичного обміну досвідом та 

обґрунтування перспектив технологічного розвитку бібліотек України, 

науково-дослідного, методичного та інформаційного забезпечення. Зокрема 

автор робить висновок щодо перспектив НДР НБУВ: «Ускладнення 

внутрішньої структури БІР, трансформація бібліотечного обслуговування, 

розширення спектра бібліотечно-інформаційних послуг вимагає 

переорієнтації подальших досліджень з кількісних характеристик на якісні, 

виявлення факторів, які впливають на попит, структуру читацького 

контингенту, читацьку поведінку та зміни в діяльності наукової бібліотеки 

щодо якнайповнішого задоволення інформаційних потреб користувачів. Це, 

певною мірою, обумовило вибір подальшого напряму досліджень – 

управління бібліотечно-інформаційною діяльністю наукової бібліотеки, саме 

над такою дослідною темою працюватимуть фахівці Інституту 

бібліотекознавства НБУВ у наступні роки» [47, с. 30−34]. І лише тоді, коли ці 

підходи будуть апробовані та відшліфовані, детально прописані, їх можна 

буде використовувати при проведенні регіональних наукових розвідок. 

Вивчаючи бібліотекознавчі дослідження за період 2008−2010 рр. 

Л. А. Литвинова [122] відзначила, що проблеми соціальної значущості й 

відповідності бібліотек реаліям інформаційного суспільства з його 

глобальними преференціями, трансформація бібліотечної діяльності та роль 

бібліотек у формуванні нової комунікативної реальності, теоретико-

методологічні засади управління інноваційним розвитком бібліотек України 

за умов їх функціонування на документно-інформаційному й інформаційно-

когнітивному, процеси коеволюційного розвитку бібліотеки і системи 

наукової комунікації, теоретико-організаційні засади виховної діяльності 

бібліотек ЗВО за умов розширення їх соціально-комунікаційних функцій, 

освіти, теоретичні і методологічні засади управління професійно-діяльнісним 

середовищем бібліотек, теоретико-методологічні алгоритми адаптації 
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комунікаційних технологій до бібліотечної діяльності, утворення єдиного 

інформаційно-комунікаційного простору є головними у сучасному 

бібліотекознавстві [122]. Відзначено також традиційні для бібліотекознавчих 

наукових робіт теми: інформаційне забезпечення науково-дослідного, 

виробничого, навчально-виховного процесів розвитку суспільства, форми і 

зміст інформаційного обслуговування різних категорій користувачів 

бібліотеки, технології інформаційного обслуговування. Л. А. Литвинова 

робить висновок про те, що основною метою бібліотечної діяльності стає 

формування бібліотечно-інформаційного простору, що передбачає 

колективне створення та використання спільних ресурсів, тому в сучасних 

умовах виникає потреба в зміцненні інформаційної взаємодії між 

бібліотеками на основі перспективних інформаційних технологій та 

стандартів, створення комфортного інформаційного середовища. При аналізі 

дисертаційних досліджень, проведеному Л. А. Литвиновою, залишено поза 

увагою регіональні аспекти наукових розвідок. 

Відсутність спеціального наукового статусу у регіонального 

бібліотекознавства підтверджує також структура низки професійних 

ретроспективних науково-допоміжних бібліографічних ресурсів: 

«Бібліотекознавство України (1996–2000)», «Бібліотечна справа і 

бібліотекознавство України (2001–2005)», «Бібліотечна справа і 

бібліотекознавство України (2006–2010)», «Українське бібліотекознавство 

(1991–2008)» [161]. Означені джерела виконують джерелознавчу, моделюючу 

та підсумовуючу функції, віддзеркалюючи розвиток бібліотечно-

бібліографічної науки в Україні. 

Бібліометричний аналіз документного масиву, представленого у 

зазначених вторинних ресурсах, засвідчив пріоритет публікацій 

бібліотекарями-практиками, які переважно досліджували у виокремлені 

хронологічні періоди методико-технологічні та історичні аспекти 

бібліотечно-бібліографічної справи. Семантичний аналіз виявив домінування 

прикладних аспектів, вузькопроблемних, детермінованих процесами 
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комп’ютеризації, автоматизації та інформатизації у діяльності бібліотек всіх 

рівнів, зокрема регіональних та ОУНБ. 

Про регіональний підхід як основу вивчення особливостей розвитку 

регіональних бібліотечних систем (РБС) М. С. Карташов згадує у роботах 

[84; 85]. На його думку, регіональний підхід відображає тенденцію інтеграції 

предметних знань, що відтворюють цілісну картину бібліотечних процесів та 

явищ, і відповідають адекватнішому висвітленню бібліотечної дійсності. При 

цьому, кожний бібліотечний об’єкт і процес є елементом територіальної 

бібліотечної системи (ТБС), в якій всі елементи тісно взаємопов’язані. Проте 

реалії української бібліотечної політики не дають підстав для безпосередньої 

аплікації результатів цих досліджень на наукові розвідки, що проводяться в 

регіонах. 

Важливим є те, що теоретики регіонального бібліотекознавства, в цілому 

усвідомлюючи обмеженість методологічного підходу до об’єкту наукової 

конструкції, до перелічених вище зовнішніх факторів її обґрунтування, 

вводять і внутрішні фактори, у якості яких називаються предмет науки – 

зв’язок бібліотечної системи і території, а також наявність категоріального 

апарату, що описує сутнісну базу регіонального бібліотекознавства. 

Слід підкреслити наявність певної принципової відмінності 

регіонального підходу, яка обґрунтовується прихильниками регіонального 

бібліотекознавства, такими як С. О. Бражникова [36], Н. С. Карташов [84; 85], 

від того, що постає у методологічній площині соціально-комунікаційної 

теорії бібліотекознавства, запропонованій нами. Вона полягає у тому, що 

системна єдність бібліотечних об’єктів та явищ у російській концепції 

регіонального бібліотекознавства розглядається у зовнішньому контурі 

бібліотечної діяльності, тобто лише через зв’язки із територією. Наш підхід 

базується на внутрішньому зв’язку та єдності об’єктів, процесів та фактів в 

межах діяльнісної, організаційної, функціональної та цільової цілісності 

бібліотечної системи незалежно від масштабу або рівня соціального суб’єкту 

бібліотечного забезпечення або розв’язання бібліотечних завдань. Ми 
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виходимо з принципового методологічного положення про те, що 

бібліотечний соціальний інститут країни є цілісною системою, що поєднує 

всі складові елементи, наділяючи їх загальносистемними властивостями, як 

слушно наголошує Н. Е. Кунанець [116], обґрунтовуючи доцільність аналізу 

діяльність бібліотек з позицій системного підходу [86]. Будь-які підсистеми 

бібліотечної системи країни можуть бути адекватно вивчені у відповідності 

до рівня розвитку всієї системи в цілому. Будь-які відмінності, що 

відкриваються у процесі аналізу, досліджуються в контексті впливу 

ментальних територіальних особливостей, які не повинні гальмувати 

розвиток діяльності, та наслідків невдалого управління бібліотечними 

об’єктами, вадами професійної підготовки фахівців бібліотечних установ. 

Таким чином, забезпечується поглиблення уявлень про сутність бібліотек, 

що розділяють в межах своїх функціональних завдань єдиний 

комунікаційний простір суспільства, їх роль в системі соціально-

комунікаційних зв’язків регіону та соціокомунікаційної системи країни. 

Для визначення і характеристики регіонального аспекту 

бібліотекознавчих досліджень, в якості головного методу було використано 

бібліометричний, тісно пов’язаний з наукометрією, яка в свою чергу набуває 

особливого значення для визначення ефективності та оцінки роботи, про що 

свідчать праці О. Жабіна [66], С. А. Назаровця [138], Є. Копанєвої [105], 

Ю. Павліченка [153]. 

Проаналізовані вище публікації у фахових періодичних виданнях, 

монографіях, матеріалах конференцій склали першу групу джерел, на яких 

ґрунтувалося наше дослідження. Крім того, ми враховували факт, що 

питання регіонального бібліотекознавства в потоці джерел фактично не були 

виявлені. Наукові публікації, присвячені діяльності бібліотек, їх участі у 

розбудові бібліотечної системи країни, створенню умов інформаційного 

забезпечення користувачів та суспільства та іншим, формують певне 

дискурсивне середовище. Саме тому слід визначитися з поняттям дискурсу у 

площині відображення основного змісту потоку публікацій як в цілому, так і 
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з обраної теми. Під поняттям дискурсу у загальному розумітимемо 

сукупність усіх усних чи письмових обговорень певної теми
1
, і 

визначатимемо через параметричні ознаки потоку публікацій, визначені у 

працях О. О. Семенець [176], М. І. Сенченка [177]. В ході дослідження ми 

аналізували основну тематику публікацій з функціонування обласних 

бібліотечних систем, намагалися виявити можливу їх специфіку, характер 

подання матеріалу тощо. 

Другу групу документів, що формує джерельну базу дослідження, 

склали дисертаційні дослідження з бібліотекознавства, при аналізі яких ми 

враховували той факт, що масив дисертацій, виконаних в Україні з кінця 90-х 

років ХХ ст. по наш час було вже досить ретельно вивчено [93; 180], і ми 

обмежилися лише дисертаціями, що містять у назві «конструкт» 

регіональний аспект. Оскільки метою нашого дослідження є визначення 

теоретико-методологічних засад та тенденцій вивчення діяльності бібліотек 

як об’єктів регіональних бібліотекознавчих досліджень в Україні, при 

складанні параметрів контент-аналізу змісту дисертацій ми виходили саме з 

цього. 

У нашій роботі ми обираємо масив дисертацій з бібліотекознавства зі 

спеціальності 27.00.03 – книгознавство, бібліотекознавство та 

бібліографознавство і зі спеціальності 07.00.08 − теорія та історія 

бібліотечної справи (з історичних наук). Ретроспективні рамки відбору 

дисертацій складають період з 2000 до 2015 року. Для формування масиву 

визначено маркери у відповідності до гіпотетичної дискурсивності 

дослідницьких робіт: «регіональний досвід», «регіональний аспект», 

«регіональний аналіз», «регіональне бібліотекознавство», «регіональний 

підхід», згадані в темі дисертації або в її методологічній частині. Маркери 

застосовано для аналізу змісту таких структурних елементів: тема 

дослідження, мета, об’єкт, предмет, методологія (наукові підходи і методи), 

                                           
1
Вільний тлумачний словник [Електронний ресурс]. URL: http://sum.in.ua/f/dyskurs. 
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завдання, стратегії, концепції, напрями вдосконалення роботи бібліотек або 

розвитку бібліотечної діяльності. Всі маркери застосовувалися тільки для 

відбору регіонального дискурсу. Статистичне опрацювання виявлених 

маркерів надає кількісну характеристику частоти застосування елементів 

регіонального бібліотекознавства при розв’язанні завдань дисертаційних 

досліджень. Опрацювання змістових маркерів дозволяє визначити якісний 

рівень їх розкриття і цільового використання для вирішення регіональних 

проблем та їх зв’язок із загальними національними проблемами 

вдосконалення та розвитку діяльності бібліотек. 

Також слід додати, що дисертації містять відомості наукознавчого, 

бібліометричного, документознавчого та інформаційного типів, а також 

напрями наукового пошуку для дисертаційних досліджень обираються, 

контролюються, обговорюються та затверджуються науковою спільнотою 

відповідно до рівня розвитку науки. Тому дисертації в системі наукової 

комунікації об'єктивно відображають думку експертів щодо стану справ у 

науці і, відповідно, можуть слугувати інформаційною базою для виявлення 

тенденцій її розвитку. 

Третя група документів формувалася із планово-звітної документації 

національних, державних та обласних універсальних наукових бібліотек 

(ОУНБ) України у частині наукової (науково-дослідної та науково-

методичної) діяльності, аналітичних та узагальнюючих матеріалів, 

інформаційних довідок та статистичних даних, даних соціологічних 

досліджень за період із 2000–2015 рр., матеріалів веб-сайтів книгозбірень. 

Аналіз зазначених документів дозволив прослідкувати динаміку змін щодо 

напрямів наукових досліджень, які проводяться бібліотеками регіонів, як 

бібліотеки реагують на зміни в суспільстві, створюючи умови зручного та 

доступу в реальному часі до необхідної користувачу інформації, можливості 

імплементації бібліотеки в соціокомунікаційне середовище регіону як 

елементу архітектури інтегрованої бібліотечної системи, що відповідає 

сучасним потребам суспільства та територіальних громад [191]. Публікації 
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свідчать про наявність розрізненої теоретичної та емпіричної бази вивчення 

регіональної бібліотечної діяльності та її наукового узагальнення. Відзначено 

тематичну структуру регіонального аспекту досліджень, склад 

дослідницького інструментарію та їх характер, ступінь відповідності 

методологічному полю загального бібліотекознавства. 

Можливості бібліометричного методу для дослідження фактів і явищ 

бібліотечної діяльності добре вивчені і надали конкретні результати не лише 

на теоретичному рівні його можливостей, але й в практиці застосування при 

проведенні бібліотечних розвідок та наукових досліджень. Доведено, що 

бібліометричний метод дозволяє скоординувати аналіз обраного масиву за 

певними ознаками. До його застосування бібліотекознавці звертаються все 

частіше, зокрема, метод використано у ґрунтовних працях О. М. Кобєлєва 

[95], Л. А. Литвинової [124], Л. В. Глазунової [54]. Здобутий певний досвід 

його використання у традиційному вигляді, а також з використанням 

спеціальних інформаційних програм. Винятковим прикладом 

саморефлексійного наукознавчого дослідження в галузі бібліотекознавства є 

дисертаційне дослідження О. М. Кобєлєва «Бібліометричний аналіз розвитку 

українського бібліотекознавства в 1970−1990 рр.» [93]. Його метою було 

визначення когнітивних можливостей бібліометрії як інструменту аналізу 

управління розвитком бібліотекознавства та БСІ. Бібліометричний аналіз в 

його роботі використано для визначення когнітивної структури українського 

бібліотекознавства. Вперше у вітчизняному бібліотекознавстві автором було 

обґрунтовано складність, багатоаспектність та багаторівневість 

проблематики бібліотекознавства, а також тенденцію ускладнення його 

дослідницького інструментарію в умовах розвитку бібліотечного соціального 

інституту в системі соціальних комунікацій.  

Бібліометричний аналіз використано у роботах Л. В. Глазунової, якою 

проведено дослідження масиву дисертацій у галузі бібліографознавства, 

захищених в Україні на сучасному етапі (1991–2014 рр.), як одного із 

провідних показників тенденцій розвитку науки [54]. Підсумовуючи, 
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Л. В. Глазунова наголошує на домінуванні прикладних досліджень. 

Науковець доводить, що масив дисертацій означеного періоду 

характеризується фрагментарністю, відсутністю цілісності і високої 

теоретико-методологічної бази. Розробляються переважно окремі історичні 

періоди та види бібліографії, проблеми впровадження нових інформаційних 

технологій у практичну бібліографічну діяльність. При цьому провідним 

методом залишається конкретно-методичний аналіз сукупності 

бібліографічних ресурсів, опис фактів і явищ. Л. В. Глазунова підкреслює 

значущість вимірювальних технік, що дозволяє фіксувати та визначати темпи 

і тенденції розвитку науки, зокрема на основі матеріалів кандидатських та 

докторських дисертаційних досліджень. Крім того, автор зауважує, що 

дисертації є концентрованими збірками інформації, що розкидані у 

численних публікаціях, наукових виданнях тощо [54]. Слід відзначити, що 

автором досліджено лише частину дослідницького масиву, пов’язаного із 

бібліотечним бібліографознавством. Зокрема, дослідниця констатує: «Однією 

з найбільш досліджуваних з боку історико-генетичного пізнання в масиві 

джерел означеного періоду є вітчизняна краєзнавча бібліографія. Про це 

свідчить і кількість дисертацій, захищених протягом 1991–2014 рр. − 11, із 

них одна докторська. Основний напрям наукових пошуків  специфіка 

історичного розвитку краєзнавчої бібліографії окремих культурно-

територіальних формувань України. Так, еволюція краєзнавчої бібліографії 

Поділля розглянута в дисертації Т. С. Бульби, Волині  у працях Г. В. 

Бондаренко, С. А. Гуч, І. В. Мілясевич; Полтавщини та Переяславщини  в 

дисертації та публікаціях О. В. Дроздової, О. І. Кащук; Галичини  в 

дисертаціях А. Л. Блажкевича, О. І. Дутчак, монографії Н. Е. Кунанець, 

Донбасу – Н. К. Литвиненко; Криму – Т. Б. Назарчук» [ 52, с. 122]. 

Про посилення уваги до використання наукометричних інструментів у 

царині бібліотекознавства свідчить поява спеціального дослідження 

С. А. Назаровця [138]. Робота стала вагомим внеском у розв’язання питань 
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ефективної інфометричної діагностики потоку вітчизняних 

бібліотекознавчих веб-публікацій, класифікації сучасних методів 

інфометричних досліджень, а також склала необхідні методичні підвалини 

для використання вебометричного моніторингу і вебометричного 

моніторингу бібліотечними фахівцями. Такі переконливі аргументи 

спонукали до використання даного методу у нашому дослідженні. 

Відзначимо, що орієнтирами для нашого розуміння наукового 

дослідження, як об’єкту вивчення є концепції, що пропонуються авторами 

розробок методологічних засад наукової роботи – Н. М. Гаркушею, 

Т. В. Польовою [53], А. С. Чачко [200], І. О. Шевченко [207]. На думку 

авторів, наукове дослідження є науковою розвідкою, мета якого полягає у 

формуванні нових фактів, концепцій, ідей, технологій, стратегій тощо, 

завдяки систематичному їх узагальненню. Саме такий інструментарій 

використано у наших дослідженнях. 

Використовуючи контент-аналіз текстів авторефератів дисертаційних 

робіт ми встановили стан дискурсивної єдності бібліотекознавчих 

досліджень на загальнобібліотекознавчому та регіональному рівнях. Для 

цього ми використовували дезінтеграцію методологічної частини 

авторефератів дисертацій для фіксування тематичної, концептуальної, 

інструментально-пізнавальної та теоретичної близькості досліджень. Ми 

дотримуємось теоретичного положення, що дослідниками сформульовано 

дискурс в соціально-комунікаційній сфері, який слід розглядати як процес, 

що відображує рух інформації у комунікаційному просторі. А також 

використовували розуміння дискурсу як функціонування думок в різних 

соціокультурних обставинах, що впливають на його адекватність, розуміння 

професійною спільнотою. 

Сучасна тенденція розвитку бібліотекознавства не обмежується лише 

підвищенням рівня його методологічної однорідності. На сьогодні виникла 

нагальна проблема у підвищенні практичної ефективності вже набутих 

теоретичних розробок. Теорія завжди має намір давати об'єктивну картину та 
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реальні оцінки бібліотечної практики. Це відповідає вимозі щодо можливості 

розв’язання практичних питань в межах національної системи бібліотек, що 

виникають у процесі бібліотечно-інформаційного забезпечення населення. 

На наш погляд, це є запорукою формування однорідної бібліотечної 

інформаційної інфраструктури суспільства. Такий стан повністю відповідає 

поняттю «регіональна бібліотечна діяльність». Зростання значення науки в 

цілому, прискорення науково-технічного прогресу (НТП) мають виявлятися, 

насамперед, у тому, що знання стає надбанням широких верств фахівців, і це 

вже завдання вдосконалення методологічного рівня діяльності у 

відповідності до сприйняття суттєвих змін і місця бібліотек в системі 

соціальних комунікацій, а також поглиблення змісту безперервної 

бібліотечної освіти і системи перепідготовки кадрів. 

З’ясовано необхідність пошуку нових підходів до організації науково-

дослідної діяльності бібліотеки в регіоні, виходячи із нової проблематики та 

стану узагальнення традиційних аспектів бібліотечної діяльності, 

необхідністю визначення бібліотеками свого місця в комунікаційній 

інфраструктурі суспільства, до організації і змісту бібліотечної освіти, до 

формування державної політики у бібліотечній сфері з урахуванням процесів 

глобалізації та регіоналізації. Звісно, що у процесі функціонування РБС 

виникає багато проблем, як на рівні управління в цілому, так і на рівні 

розподілу функцій між учасниками соціального комунікаційного процесу. А 

це демонструє соціальнокомунікаційний підхід, що був запропонований і 

розроблений в царині українського бібліотекознавства ще у 90-ті роки ХХ ст. 

і отримав подальший розвиток у працях останнього десятиріччя ХХІ ст. в 

Україні та поза її межами. 

В цілому можна зауважити, що наукові дослідження останніх десятиріч 

створили необхідне підґрунтя для проведення широкого узагальнення 

методологічного поля бібліотекознавчих досліджень. Новітні наукові 

розвідки забезпечують фахівців бібліотечної справи необхідним матеріалом 

для вибору відповідного методологічного інструментарію для вивчення 
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об’єктів бібліотечної сфери діяльності. Тому аналіз сучасного стану 

методологічного інструментарію бібліотечних розвідок є своєчасним і 

відповідає стратегіям оновлення діяльності бібліотек для виконання завдань 

наукового супроводу стратегій формування нової архітектури бібліотечної 

системи України. 

Для досягнення мети й вирішення завдань дисертації застосовано також 

діалектичний принцип взаємообумовленості загального, особливого та 

одиничного. На різних етапах дослідження використовувалися відповідні 

методи: джерелознавчого пошуку та аналізу основних публікацій за темою 

дослідження – для визначення стану розробленості наукової проблеми; метод 

порівняльного аналізу – для встановлення відмінностей у структурі та змісті 

напрямів бібліотекознавчих досліджень; контент-аналізу, бібліометричний – 

для вивчення масиву кандидатських та докторських дисертацій, захищених в 

Україні; статистичний – для встановлення кількісних характеристик та 

динаміки розвитку регіональних бібліотекознавчих досліджень. Також було 

залучено метод концептуалізації для обґрунтування положення про 

методологічну єдність регіональних та загальнобібліотекознавчих 

досліджень в Україні. 

 

1.2. Визначення актуальних питань регіональної діяльності 

бібліотек як напрямів бібліотекознавчих досліджень 

 

В останні десятиріччя у дослідженнях соціокультурного розвитку 

України питання трансформації бібліотек в регіонах посідають одне із 

провідних місць. Головні стратегії та тенденції інформаційного розвитку 

країни були визначені в Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України», схваленій розпорядженням Кабінету Міністрів України 23 березня 

2016 р. [191], а також у Маніфесті Української бібліотечної асоціації (УБА) 

«Бібліотеки в умовах кризи» (Прийнятому президією 07 липня 2015 р.) та 
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інших документах [104; 128]. Нові стратегії є загальносистемними 

орієнтирами для всіх соціально-комунікаційних структур країни, зокрема 

бібліотек [191]. Стратегія покликана забезпечити оновлення сучасного стану 

бібліотечної справи в Україні. Потреба в її реалізації виникає, зокрема, як 

зазначив Міністр культури В. А. Кириленко, «із головної проблеми 

бібліотечної мережі, яка полягає у неефективному використанні її 

потенціалу»
2
. 

Діяльність бібліотек в умовах якісних змін спрямована на: консолідацію 

суспільства; дотримання європейських цінностей; інтеграцію у європейське 

співтовариство; підвищення якості життя; рівний доступ до інформації, знань 

і культурного надбання [104]. Процес модернізації українських бібліотек та 

інноваційний зміст їх діяльності зумовлені новою соціально-культурною 

парадигмою Європейської інтеграції, яка передбачає приєднання до світового 

руху розвитку демократії, засвоєння цінностей міжкультурної комунікації та 

використання можливостей віртуального інформаційного простору. 

Встановлення чітких орієнтирів розвитку є головним стимулом і умовою 

інноваційних змін у бібліотечній справі України. В сукупності ці фактори 

впливають на функції бібліотек, трансформують їхню соціальну роль у 

суспільстві, націлюють на пошук як зовнішніх, так і внутрішніх резервів. 

Бібліотеки поступово стають системною складовою соціокультурної 

інфраструктури, формуючи навколо себе особливе культурне й 

інформаційно-комунікативне середовище. В цій ситуації значно зростає роль 

галузевої науки, про що свідчать публікації Ж. В. Бабенко [23], [29], 

Т. Л. Бірюкової [34], Т. І. Вилегжаніної [40; 41], О. Гаращенко [52], 

І. Н. Клюяшкиної [90], С. Ковальчук [99], Н. М. Кушнаренко [117], 

К. В. Лобузіної [119], О. Ю. Мар'їної [130], С. А. Назаровця [138],  

Л. Г. Петрової [156−159], В. О. Ільганаєвої, Т. О. Колесникової [166], [168], 
                                           
2
 В’ячеслав Кириленко презентував на уряді стратегію розвитку бібліотечної справи в 

Україні до 2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» [Електронний ресурс]. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article? 

art_id=245072235. 

http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article
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Г. В. Ядрової [217], В. П. Ярощук [219], E .C. Туртле, M. Р. Коуртоіс [228]. 

Дослідники відзначають, що перед бібліотекознавцями стоять відповідальні 

завдання щодо забезпечення працівників бібліотек необхідним знанням для 

опанування тих завдань, які ставить перед ними сучасне інформаційне 

суспільство. Наукова бібліотечна спільнота має володіти компетентностями 

для оцінювання процесів, що відбуваються в самій бібліотеці та в 

соціокультурному середовищі, сформованому навколо неї. На теоретичному 

рівні дослідниками декларується нагальна потреба у визначенні сутнісного 

впливу зовнішніх факторів, а також виявленні, узагальненні і створенні 

відповідних моделей та розробленні рекомендацій щодо втілення 

модернізаційних проектів в бібліотечну практику країни. При цьому не 

розроблено методологічного інструментарію, який допомагав би працівникам 

бібліотек регіонів практично реалізовувати задекларовані підходи. 

Відбуваються процеси глобалізації суспільства, зумовлені динамічним 

розвитком засобів соціальної комунікації, які стимулюють процеси 

формування інноваційного інформаційного середовища [3], що засвідчують 

праці В. М. Горового [57; 58], В. В. Загуменної [68], З. І. Злотникової [72], 

Л. Й. Костенко, М. Б. Сороки [108], В. П. Котенко, Е. А. Канової [114], 

Л. Г. Петрової [159], А. В. Струнгар [194], А. С. Чачко [202], В. І. Чорній 

[205], [225], E. C. Туртле, M. Р. Коуртоіс [228]. Бібліотеки, що тривалий час 

відповідали потребам суспільства, в умовах інформаційного суспільства 

значно відстають від технологічного прогресу в сфері соціальних 

комунікацій. Дослідники слушно наголошують, що вирішити проблеми, які 

накопичились в бібліотечній сфері, самі бібліотеки не спроможні. Необхідна 

тісна взаємодія із суспільством, територіальними громадами, ЗМІ, для того, 

щоб питання оновлення бібліотек стало потребою всього українського 

суспільства [136]. Саме вищезазначені підходи спонукали до проведення 

нашого дослідження для з’ясування питання готовності самих бібліотек у 

регіонах до таких змін. 
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Необхідність змін усвідомлена і на державному рівні. До переліку 

невідкладних завдань у Стратегії розвитку бібліотечної справи в Україні до 

2025 року «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» віднесено: «створення нової архітектури інтегрованої бібліотечної 

системи на принципах універсального доступу; врегулювання стандартів 

бібліотечно-інформаційної галузі відповідно до міжнародних стандартів; 

створення системи гарантованого бюджетного фінансування діяльності 

книгозбірень із надання основних бібліотечних послуг і реформування 

механізмів отримання та використання надходжень з інших джерел 

фінансування; забезпечення професійного розвитку персоналу бібліотек, 

оновлення системи бібліотечно-інформаційної освіти та підвищення 

кваліфікації; модернізація матеріально-технічної бази та інформаційно-

технологічної інфраструктури бібліотек; науковий супровід розвитку 

бібліотек в умовах якісних змін» [191]. Саме останнє завдання обумовлює 

важливість і актуальність нашого дослідження у зв’язку з необхідністю 

удосконалення методологічної бази вивчення, оцінки та підготовки 

управлінських рішень у бібліотеках різного рівня з врахуванням їх 

інтегрованості систему соціальних інститутів країни. Безперечно, що 

модернізація інформаційно-технологічної інфраструктури бібліотек, 

виділення бібліотечним установам сучасних приміщень та обладнання, 

сприятиме ефективному здійсненню усіх видів діяльності, створенню для 

користувачів комфортного інформаційного простору, проте для 

конкретизації потреб бібліотек та визначення пріоритетів необхідно 

сформувати науково обґрунтовані рекомендації, що сприятимуть системним 

змінам у бібліотечній політиці регіону, допоможуть уникнути клаптикових, 

безсистемних реорганізацій. 

Бібліотеки регіонального рівня різних систем і відомств нині мають 

змогу підключитися до роботи з формування у світовому інформаційному 

просторі сегменту інформації про наукові, виробничі, бізнесові, культурні 

надбання своїх територій, використовуючи при цьому свої технологічні 
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можливості та можливості корпоративних об’єднань в Україні. Втім, 

надзвичайно гострою проблемою залишається подолання інформаційної 

нерівності у бібліотечній сфері, як інформаційно-технологічної, так 

інформаційно-сервісної, на цьому наголошують В. М. Горовий [58], 

А. С. Чачко [203], О. Б. Швидка [206], Г. В. Шемаєва [214], Р. Щербан [215]. 

Проте для накреслення шляхів усунення накопичених проблем необхідно 

враховувати думку бібліотекарів-практиків, які повинні виступати 

експертами для оцінювання реального стану справ, та залучати їх до аналізу 

отриманих в ході наукових розвідок результатів та формування рекомендацій 

за їх матеріалами. 

В інформаційному суспільстві спостерігаються зусилля країни, 

спрямовані на подолання регіоналізму соціокультурного устрою нашої 

країни у всіх процесах політичної, економічної, культурної діяльності. Серед 

причин, що обумовлюють важливість такого підходу належать чинники, на 

яких акцентувала увагу Ю. Сокирка: 1 – постійна інтеграція територіальних 

економік «в європейську спільноту»; 2 – «сконцентрованість віддалених 

місцевостей на задоволенні культурних потреб меншин»; 3 – «прискорене 

зникнення старих і формування нових суспільних інститутів та генерує 

соціокультурне і духовне відродження населення на мезорівні» [184, с. 200]. 

Важливо дотримуватись балансу при розв’язанні проблем функціонування 

будь-яких соціальних підсистем. На жаль, зазначені підходи не 

застосовуються до бібліотечних інститутів, які поки що не визначені як 

повноправні компоненти «територіальних економік». 

Територіальний напрям діяльності бібліотек є найбільш природним для 

їх організації і є досить добре теоретично і методично обґрунтованим в 

бібліотечній науці та практиці. Цей аспект є важливим при розв’язанні 

питань управління бібліотечною галуззю України. Такий підхід закріплено у 

відповідних державних документах, що стосуються місцевого 

самоврядування, місцевих громад [69]. У Статті 2 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» відзначено, що «місцеве самоврядування 
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здійснюється територіальними громадами сіл, селищ, міст як безпосередньо, 

так і через сільські, селищні, міські ради та їх виконавчі органи, а також 

через районні та обласні ради, які представляють спільні інтереси 

територіальних громад сіл, селищ, міст» [Там само]. До їх компетенції 

віднесено забезпечення охорони пам'яток історії та культури, збереження та 

використання культурного надбання. Проте місцеві органи управління ще не 

отримали усвідомлення, що до збереження культурного надбання причетні 

бібліотеки. Задекларована децентралізація управління є найважливішим 

фактором самостійності територіальних громад, а також умовою розроблення 

та реалізації стратегії територіальної організації діяльності бібліотечних 

систем з урахуванням індивідуальності кожного регіону. Мова йде про 

розроблення цілеспрямованої регіональної бібліотечної політики із 

врахуванням змін, які відбуваються в процесах місцевого самоврядування, 

зокрема, формування та об’єднання громад, підвищення ролі бібліотек в цих 

процесах. 

Відомо, що у суспільній ієрархії адміністративно-територіальні одиниці 

відіграють важливу роль з точки зору управління, економіки, виробництва, 

використання трудових ресурсів, а також гендерного, національного, 

етнокультурного стану та ін. Масштаб такого поділу стосується, як 

глобального міжнародного устрою, так і окремих країн наголошують 

В. О. Ільганаєва [75; 79; 80], О. Ю. Мар’їна [131], А. А. Свобода [174]. 

Територіальна диференціація виявляється важливою, перш за все, з огляду на 

рішення соціально-економічного розвитку поза наявності інших 

характеристик або рис будь-якої окремої країни, до яких можна віднести 

релігійні уподобання населення, етнічні групи, історико-культурні традиції, 

політичну структуру. На це вказують багато авторів – Е. Дж. Блейклі [33], 

Л. А. Захарова, Г. В. Горелова, В. А. Верба [70], В. О. Ільганаєва [81]. 

Авторами слушно наголошується, що відсутність необхідної інформації в 

означених аспектах, а також слабкі комунікаційні зв’язки між територіями 

перешкоджають успішній реалізації не тільки інновацій, але й становленню 
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відповідного ставлення до загальних потреб країни та можливостей взаємодії 

окремих територій задля досягнення загальнодержавних цілей. Проте автори 

не враховують необхідності залучення регіональних бібліотек, які 

перебувають в епіцентрі подій, до процесів формування певного соціально-

психологічного клімату, який би сприяв налагодженню соціального діалогу. 

На це скеровує також Маніфест УБА «Бібліотеки в умовах кризи» [128]. Але, 

щоб зберегти певну послідовність та наукову об’єктивність слід зауважити, 

що проблема регіоналізації в бібліотечній науці набула актуальності ще 

раніше – у міжнародному масштабі в період накопичення бібліотеками 

документних фондів, потреби в їх раціональному використанні, а також 

переходу бібліотек на новий технологічний рівень. Мова йде про 

централізацію бібліотечної діяльності, що розпочалася наприкінці 60-х років 

ХХ ст. Проблеми удосконалення бібліотечно-інформаційної діяльності 

активно розробляються в Україні з 70-х років ХХ ст. в межах централізації 

та, як результату, створення централізованих бібліотечних систем (ЦБС). 

Вже на той час бібліотеки розглядалися як територіальні інформаційні 

центри. 

В основі організації та управління бібліотечною справою лежить 

розроблення науково-обґрунтованої бібліотечної політики, що забезпечує 

оптимальне вирішення стратегічних проблем обслуговування населення 

регіону, – відзначають Т. Ф. Берестова [27], Т. І. Вилегжаніна [41; 42], 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва [50], Л. Ф. Голоха [55], М. П. Знищенко [73], 

В. О. Ільганаєва [79], Н. С. Карташов [84;85], І. Лешнівська [120], 

Ю. Лисенко, Л. Сергеєва [127].  

Бібліотечна спільнота України включилася у підтримку стратегій 

держави із модернізації бібліотечної справи задля вирішення питань 

подолання кризових явищ в суспільстві та досягнення сталого розвитку 

країни. УБА виступила з Маніфестом «Бібліотеки в умовах кризи», 

прийнятим Президією УБА 7 липня 2015 року [128]. У Маніфесті надано 

оцінку стану суспільства, що характеризується ознаками економічної, 
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соціальної, організаційної, психологічної кризи, але всю увагу скеровано на 

можливостях та завданнях бібліотек для «змін та інновацій». У документі 

відзначено, що «Бібліотека сприяє взаєморозумінню представників різних 

національностей, різних конфесій, різних поколінь, що формує 

толерантність. Бібліотека створює гармонійний комунікаційний простір для 

суспільної взаємодії. Вона створює умови для формування активних 

громадян і реалізації принципів і механізмів функціонування демократичного 

громадянського суспільства, консолідує та розвиває місцеву громаду» [128]. 

Бібліотека – центр громади, який сприяє подоланню стереотипів і 

налагодженню співпраці, незважаючи на різні світоглядні позиції, заради 

згуртування українського суспільства, розбудови нації. УБА презентувала 

цілісну програму дій, серед яких найважливіші: «застосовувати інноваційний 

менеджмент; забезпечувати вільний безкоштовний доступ до легальних 

інформаційних ресурсів, у тому числі до ресурсів Інтернету, формувати 

актуальні колекції документів на різних носіях інформації з представленням 

їх у найдоступнішому для сприйняття вигляді; сприяти реалізації програм 

професійної підготовки нової генерації управлінців, дослідників, спеціалістів 

і кваліфікованих працівників», а також «здійснювати ефективну передачу 

знань з науково-дослідницької у практичну площину; організувати 

інформаційне забезпечення органів влади усіх рівнів для проведення реформ; 

інформувати суспільство про сутність і важливість реформ для сталого 

розвитку країни, європейські цінності і стандарти суспільного устрою; 

працювати у партнерстві з владою, громадянським суспільством і бізнесом у 

реалізації соціальних проектів; розвивати корпоративну взаємодію 

бібліотек»; активно «включатися у процеси економічного і соціального 

розвитку місцевої громади; формувати ціннісні орієнтири у суспільстві на 

основі популяризації кращих зразків вітчизняної та світової культури; 

сприяти формуванню свідомого і активного громадянина як ініціатора 

реформ через всебічне інформування, тренінгову діяльність, школи 

лідерства, підтримку волонтерів, поширення європейських демократичних 
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практик» [128]. В цілому Програма дій УБА повністю охоплює всі напрями 

модернізації бібліотек країни, реалізація якої сприятиме переходу 

бібліотечної системи України на новий рівень, який сприятиме інтеграції до 

соціокомунікаційного середовища суспільства та соціально-культурного 

життя країни, при цьому конкретизації цих завдань можна досягти лише 

проведенням аналітичних та наукових досліджень функціонування бібліотек 

на місцях. 

Формування державної політики в галузі бібліотечно-інформаційного 

забезпечення суспільства відображає загальну тенденцію пристосування 

бібліотек до нових умов функціонування в інформаційно-комунікаційному 

середовищі сучасності. На це також звертає увагу у своєму монографічному 

дослідження О. В. Воскобойнікова-Гузєва [50]. Відзначимо, що інформаційна 

політики держави – це сукупність рішень, які затверджують у формі 

законодавчих актів і положень, і які забезпечують гармонійний розвиток 

інформаційної діяльності. Головні напрями інформаційної політики: 

забезпечення правових засад інформаційної діяльності, створення умов для 

розвитку сфери фінансування, матеріально-технічної бази (технічне 

оснащення, кадрове забезпечення тощо). Світовий досвід свідчить, що для 

концентрації зусиль і проведення відповідної політики необхідно створити 

спеціальну структуру, хоч б тимчасову: комітет, раду при президенті тощо. 

Головна вимога, що висувається до цієї структури чи подібної до неї, це – 

компетентність її виконавчого складу. До головних її завдань фахівці 

відносять наступні: організацію національних досліджень, експертизу 

досліджень, визначення пріоритетних напрямів, оцінку перспектив і змісту 

підготовки кадрів. При цьому, на думку О. Б. Артемьєвої,  

Л. А. Кожевнікової, Т. В. Дергильової [21], В. О. Ільганаєвої [79],  

Н. С. Карташова [85], І. Є. Луньової [125], виключається підпорядкування 

створеної структури жодному відомству, що є достатньо далеким від реалій 

України. 
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У Стратегії відповідно до короткострокового плану дій на 2016–2017 

планувалося утворити міжвідомчу координаційну раду з НДР в бібліотечно-

інформаційній галузі при НБУВ [191], проте поки що це завдання так і не 

було реалізовано. 

І. О. Давидова [61] підкреслює, що останніми роками велика увага 

приділяється інформаційному сектору економіки, де бібліотеки 

розглядаються як інфраструктурні елементи. О. Ю. Мар’їна [129], 

Г. В. Шемаєва [211], Р. Щербан [215] відзначають зростання уваги з боку 

бібліотечних фахівців щодо інноваційної політики в бібліотечно-

інформаційній сфері. Інноваційна політика в бібліотечному секторі враховує 

визначені наукою стратегії розвитку бібліотек як соціально-комунікаційних 

структур [81]. Разом з тим, такі підходи характерні для центральних 

бібліотечних інститутів та не завжди враховуються у РБС. 

Поступово провідним інструментом інноваційної політики стає 

оптимізація основних складових підсистем і, в першу чергу, бібліотек в 

областях. Головними аспектами досліджень теоретичного узагальнення та 

практичних рішень стали питання прогнозування, проектної діяльності, 

розробки планів розвитку бібліотечних систем. Найважливіше питання, що 

виникає за умов обрання чітких орієнтирів модернізації, пов’язане з 

необхідністю прогнозування регіональної бібліотечної діяльності (РБД). 

Воно постає у відповідь на потребу вирівнювання стану розвитку 

бібліотечних інституцій на різних територіях України. На думку науковців, 

прогнозування є головною ланкою системи державного та територіального 

бібліотечного управління. В умовах переходу важелів управління 

бібліотечними інститутами до органів місцевого самоврядування, зросла їх 

відповідальність за розвиток та використання бібліотечних ресурсів, – 

вважають Н. С. Карташов [84], А. С. Іваницька [74], О. М. Кобєлєв [94]. Слід 

відзначити, що в цій площині з’явилися позитивні зрушення, зумовлені 

змінами в законодавстві країни стосовно місцевого самоврядування, про що 

йшла мова вище. На наш погляд, децентралізація сприятиме взаємодії 
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бібліотек з владою на місцях, прийняттю рішень, які були б на користь 

територіальним громадам та бібліотекам. Що, у свою чергу, потребує 

науково-обґрунтованих розробок щодо тенденцій та підходів до такої 

взаємодії. 

Перш за все, слід підкреслити, що бібліотеки є активними учасниками 

процесів становлення і розвитку місцевого самоврядування. Ці питання 

знаходяться у колі уваги бібліотекознавців та бібліотекарів-практиків, – 

відзначають Л. А. Литвинова [123], Т. Сватула [173], А. А. Свобода [174]. 

Питання встановлення партнерських відносин бібліотек та органів місцевого 

самоврядування в період його реформування набуває великого значення для 

перспектив розвитку бібліотек. Цей напрям є важливою ланкою роботи з 

підтримки впровадження нових форм взаємодії влади та населення, 

інформаційно-бібліографічного забезпечення соціальних програм, надання 

послуг з доступу до розпорядчих документів місцевої влади. Бібліотеки 

проводять соціокультурні заходи, що стосуються соціально-культурного 

життя територіальної громади, міста або селища, разом з тим це відбувається 

без чітко продуманих стратегій та програм інтеграційної взаємодії. 

У громадах, де є розуміння між владою та бібліотеками, відповідно 

вирішується питання створення інформаційного центру. Цьому є 

підтвердження в практиці роботи бібліотек України та ближнього зарубіжжя. 

Зокрема, взаємодія із державними органами є запорукою проходження всіх 

етапів інформатизації культури. В цьому напрямі, і тут ми маємо погодитися 

із Л. А. Литвиновою [122], не зважаючи на будь-які труднощі економіко-

фінансового або системно-організаційного, кадрового характеру, 

вирішуються питання інтеграції апаратно-технологічних засобів 

інформатизації та розподілу функцій в регіональних комунікаційних 

системах. 

Співробітництво з місцевою владою останнім часом є одним з 

пріоритетних напрямів діяльності бібліотек України. Визначним кроком до 

цього було створення на базі обласних бібліотек публічних центрів доступу 
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до інформації органів місцевого самоуправління. Основними складовими їх 

ресурсів є: копії розпоряджень, постанов, рішень місцевих органів 

самоврядування щодо соціокультурного стану та розвитку. Така діяльність не 

лише забезпечує «прозорість» діяльності органів влади для населення, але й 

утворює необхідне підґрунтя для зворотного зв’язку з населенням, вивчення 

потреб користувачів і представників владних структур, координації зусиль 

населення й влади щодо розв’язання поточних та перспективних завдань 

життя місцевості, області. В налагодженні відповідних зв’язків беруть участь 

ОУНБ, центральні районні та міські бібліотеки, бібліотеки-філії та сільські 

бібліотеки. Зазвичай, в своїй діяльності вони використовують вже перевірені 

практикою форми бібліотечно-інформаційної роботи: створення галузевих 

масивів видань, тематичних та довідкових картотек, підготовку 

інформаційних списків, проведення виставково-презентаційних заходів, які 

висвітлюють визначні соціокультурні події. На базі існуючих систем 

створюються відповідні бази даних (БД), надається доступ до національних 

БД. За участі УБА вже декілька років функціонує Мережа Пунктів доступу 

громадян в рамках ґранту Програми сприяння Парламенту України ІІ зі 

створення пунктів доступу до інформації органів державної влади [136]. 

Для ефективної взаємодії між всіма учасниками соціокультурного 

процесу у житті територіальних громад необхідним є забезпечення 

одностайного підходу до шляхів вирішення проблем, оцінок можливостей 

влади щодо співпраці з населенням, представниками бізнесу, культури, 

освіти, науки та пересічними громадянами. Бібліотеки є важливим агентом в 

налагодженні таких зв’язків, оскільки мають певні переваги перед іншими 

інституціями територіальних громад: вони об’єднані у єдину бібліотечну 

систему країни; зберігають документальні ресурси і мають у своєму 

розпорядженні сукупний інформаційний ресурс національної системи 

бібліотек; володіють фаховими навичками роботи з інформацією, а також 

методиками подання інформації, створення нового інформаційного продукту, 
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компетентностями встановлення віддалених контактів з інституціями 

соціокомунікаційного простору. 

В наукових публікаціях, присвячених діяльності бібліотек, їх участі у 

розбудові бібліотечної систему країни, створенню умов інформаційного 

забезпечення користувачів і суспільства, складається певне дискурсивне 

середовище. В ході аналізу великих масивів джерел здійснювався пошук 

публікацій, основна тематика яких торкається питань функціонування 

обласних бібліотечних систем. Це дало можливість в загальному потоці 

публікацій виявити їх специфіку, характер подання матеріалу тощо. 

Відзначимо, що стратегії технологічних соціокомунікаційних 

перетворень в структурі діяльності бібліотек першими почали реалізовувати 

бібліотеки закладів вищої освіти (ЗВО), що знайшло відображення в 

спеціальних дослідженнях В. Дубового [63], Т. О. Колесникової [101; 102],  

Т. М. Костирко [112; 113], В. О. Ільганаєвої [197], Т. Хаавісто [198]. У 

дослідженні Т. М. Костирко вивчені та проаналізовані умови створення і 

функціонування корпоративних об’єднань бібліотек ЗВО, розроблені чіткі 

вимоги до здійснення спільної діяльності бібліотек, визначені напрями і зміст 

розподілу функцій бібліотек в об’єднаній системі, форми зв’язку з 

адміністрацією ЗВО та місцевою владою [112]. Ці вимоги цілком можна 

аплікувати на діяльність обласних бібліотек. На рівні регіонів теж було 

враховано переваги проектної діяльності, на чому акцентується у численних 

бібліотекознавчих дослідженнях О. Б. Артемьєвої, Л. А. Кожевнікової, 

Т. В. Дергильової [21], О. В. Воскобойнікової-Гузєвої [49], І. А. Павлуші 

[154]. Як відзначають В. О. Ільганаєва, Т. О. Колесникова [28], 

Г. Д. Ковальчук [98], на початковому етапі проектної діяльності бібліотек 

надзвичайна увага приділялась таким питанням, як стратегічне 

обґрунтування програм і проектів, стратегічний менеджмент, стратегічне 

планування в бібліотеках. В Україні це відзначилося пошуком нових підходів 

до практичного вирішення завдань управління областями з урахуванням 

потреби встановлення рівноваги між централізацією та делегуванням 
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повноважень місцевим органам управління; використання місцевого 

потенціалу для розвитку, подолання розриву у стандартах життя населення у 

регіонах-лідерах та регіонах з нижчим станом та темпом соціально-

економічного розвитку; подолання цифрової нерівності в умовах побудови 

інформаційного суспільства Україні. Проте проектна діяльність, спрямована 

на інтеграційні процеси в бібліотеках, ще не досягла достатнього рівня. 

Слід зауважити, що технологічне переоснащення бібліотек сприяло 

посиленню тенденцій до вивчення різних аспектів взаємодії в бібліотечній 

сфері. Структурно-функціональна, організаційно-технологічна перебудова 

РБС стала не тільки предметом практичної діяльності, але й об’єктом 

наукових досліджень і узагальнень на теоретичному рівні [12; 17], зокрема у 

працях О. В. Башун [25], Л. А. Захарова [70], М. С. Костенко [111], 

О. Ю. Мар’їної [129−131], О. М. Постельжук (Грогуль) [164]; [167], 

А. В. Струнгар [194]. Важливим напрямом теоретичного обґрунтування 

розвитку РБС на певний час стала корпоратизація бібліотечних установ 

різного типу і підпорядкування в межах існуючих областей в Україні, а також 

ситуації з функціонування бібліотек на тимчасово окупованих територіях 

Сходу України. Впровадження системно-мережевих інформаційних та 

комунікаційних технологій до бібліотечної практики обумовило об’єктивні 

процеси поєднання зусиль бібліотек областей у виконанні завдань технічного 

облаштування, програмно-технологічної і організаційної єдності, на чому 

акцентують увагу В. Дубовий [63], Д. Є. Корнілова [107], Т. М. Костирко 

[112; 113]. Комп’ютеризація книгозбірень, підключення до мережі Інтернет, 

створення регіональних електронних документно-інформаційних ресурсів, 

інтеграція до національних та світових мереж визначили головні напрями 

діяльності бібліотек на території України. Значну підтримку цього процесу 

здійснює УБА [209]. Бібліотеки України останніми роками зайняли активну 

позицію в напрямі поширення інформатизації та переходу до роботи в 

мережевому середовищі й досягли в цьому певних успіхів [28]. Це 
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відзначають у своїх дослідженнях М. М. Кузнецова [115], Ю. Павліченко 

[153], Г. В. Шемаєва [209; 211; 213].  

Бібліотеки областей демонструють набуття значного досвіду в 

партнерських взаєминах у сфері інформатизації та інформаційного 

забезпечення населення, актуалізації відомостей про власні ресурси у 

національному інформаційному просторі. Досвід бібліотек зі створення та 

використання веб-сайтів вивчали Н. Волян [46], О. М. Постельжук (Грогуль) 

[60], О. Жабін [65; 66], Г. В. Шемаєва [209; 211; 212; 214], Р. Щербан [215]. 

Цей напрям роботи бібліотек вважається актуальним завданням 

бібліотекознавства, особливо в аспектах їх ролі в науково-інформаційному 

просторі України, питань змісту, концепції побудови та інформаційного 

наповнення веб-сайтів, проте потребує пильної уваги бібліотечних фахівців. 

Розвиток взаємодії в соціокультурному просторі територій та участь в 

цих процесах бібліотечних систем, за свідченням науковців, пов’язаний із 

закономірним зростанням інформаційних потоків, формуванням техніко-

технологічної основи системних бібліотечних зв’язків, що здійснюється в 

певних організаційних формах кооперації та координації в сфері бібліотечно-

інформаційної діяльності [130]. Великий потенціал, який поки що 

недостатньо розкритий в практиці вітчизняних публічних бібліотек, містять 

партнерські відносини з різними структурами соціокультурного оточення 

бібліотек в областях. Як і за кордоном, важливим для України є 

налагодження взаємодії з громадянським суспільством, де партнерами 

бібліотеки стають різні групи одержувачів послуг, державні та громадські 

організації або об’єднання, бізнес-структури, що надає нового змісту 

традиційній діяльності бібліотек. Про зростання взаємодії між агентами 

інформаційно-комунікаційного простору областей свідчать роботи багатьох 

дослідників і фахівців бібліотек − О. М. Постельжук (Грогуль) [164],  

О. В. Башун [25], О. С. Онищенка [146], Л. Г. Петрової [159], А. В. Струнгар 

[193], Алі Тавальбех [195]. Зокрема, О. Ю. Мар’їна вважає, що інформаційно-

комунікаційні моделі (ІКМ) організації діяльності бібліотек базуються на 
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використанні техніко-технологічних можливостей мережевих інформаційних 

систем і комунікаційних технологій сучасного інформаційного суспільства 

[129−132]. Крім того, науковець відзначає зростання необхідності взаємодії 

бібліотек та органів управління, перш за все, на рівні області [130]. Автор 

розглядає інформаційно-комунікаційну взаємодію бібліотек як фактор 

розвитку РБС на засадах мережевого середовища та його інтеграції до 

інформаційного простору України. На думку дослідниці, для РБС 

притаманна «контрастність соціально-економічних умов; різноманітність 

структури бібліотечних ресурсів; неоднорідність розташування бібліотечних 

ресурсів та їх спрямованість; відмінність технологічних засад бібліотечного 

обслуговування та стану матеріально-технічної бази; нерівномірність 

тенденцій у використанні телекомунікаційних мереж; багатоаспектність 

організаційних засад корпорації; розбіжність фахової підготовки персоналу 

тощо» [131]. Саме ці чинники мають стати об’єктом наукових розвідок і 

враховуватися при формуванні перспектив розвитку територіальних громад. 

Особливою вагомістю вирізняється необхідність налагодження зв’язків 

між бібліотечною і книжковою сферами. Детальніше на цих питаннях 

зупиняється А. А. Соляник [181]. Але завдання прискорення втілення 

інноваційних розробок та досвіду, вимагають пошуку все оптимальніших та 

практичніших рекомендацій щодо реалізації бажаних цілей. Мова йде про 

необхідність вивчення можливостей встановлення стійких зв’язків учасників 

соціокомунікаційних відносин в області, а також наповнення їх чіткими 

рекомендаціями, готовими до застосування у процесах управління або 

вирішення конкретних завдань, що безперечно потребує проведення 

комплексних НДР в бібліотеках обласних центрів. 

Проблема організації та використання інформаційних ресурсів є 

визначальним фактором функціонування, розвитку, привабливості для 

інвестування і не лише в сферу виробництва, але й культури, на чому 

наголошують О. Гаращенко [52], Л. Голубка [56], І. Демченко [62], 

Л. І. Кононученко [103], [128], О. Онищенко [150], Н. А. Орлеанська [151], 
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Л. В. Савченко [172], Алі Тавальбех [195, 200], А. С. Чачко [201], 

І. О. Шевченко [207], В. П. Ярощук [219], Ray Doiron [221], T. Sokolovskaya 

[226]. У бібліотеках України активно працюють інформаційно-ресурсні 

центри (ІРЦ): «Вікно в Америку», «Мобільна бібліотека Гете-Інституту», 

«Центр Європейської інформації», «Канадсько-український бібліотечний 

центр», Інтернет-центри (проект LЕАР), регіональні тренінгові центри 

(програма «Бібліоміст»). Їхню роботу спрямовано на інформування та 

ознайомлення громадськості з внутрішньою і зовнішньою політикою країн 

Європи та Америки, суспільно-політичними й соціально-економічними 

перетвореннями в цих державах, з історією, життям, культурою та 

традиціями різних народів. Ефективність роботи центрів підвищується 

завдяки проведенню мовних курсів, що формують повагу до інших мов, 

культур, звичаїв, традицій. В ІРЦ проводять найрізноманітніші культурно-

мистецькі та інформаційні заходи, презентації, круглі столи, творчі зустрічі, 

демонструють фільми про різні країни та обговорюють їх різними мовами 

тощо. Кожний центр відповідно технічно оснащений і має безкоштовний 

доступ до Інтернету. Цей досвід має запозичуватись іншими бібліотеками, 

тому потребує детального опису, узагальнення й розроблення рекомендацій. 

Предметом численних публікацій в Україні та закордоном є процеси, 

стан, особливості організації територіальних та галузевих ресурсів бібліотек, 

можливості задоволення потреб користувачів на регіональному рівні, що 

відзначають Т. С. Астапенко [22], Б. Ф. Володін [45], [82], Д. Є. Корнілова 

[107], Т. М. Костирко [113], М. М. Кузнецова [115], [128], А. А. Соляник 

[181], Лін Чжао [204]. Слід підкреслити, що ОУНБ вже накопичили багатий 

досвід створення БІР: електронних каталогів, календарів знаменних і 

пам’ятних дат, бібліографічних БД: тематичних, рідкісних книг, видавничої 

продукції бібліотеки, вебліографічних тощо, що створює гарні умови для 

опанування бібліотекарями нових знань щодо технологій та методів 

управління розвитком бібліотек. Поступово ці процеси готують необхідні 

умови до значного розширення тематики презентацій діяльності провідних 
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бібліотек світу в мережі Інтернет [226]. Разом з тим необхідне постійне 

оновлення професійних знань, вмінь аналізувати діяльність бібліотечні 

об’єкти з позицій сучасного професійного світогляду. 

Нові інформаційні технології створюють можливості ефективної 

концентрації інформаційних ресурсів, надання зручного доступу до них, 

використання мультимедійних технологій. Розроблення соціально-технічних 

проектів в сфері соціальних комунікацій стає дуже актуальним питанням. 

Питання концентрації інформаційних ресурсів регіону, умови і завдання 

взаємодії бібліотек та інших соціальних інститутів вивчали Т. І. Вилегжаніна 

[40], А. С. Іваницька [74], О. Ю. Мар’їна [129; 130], Г. І. Липак [126], 

Т. М. Костирко [113], Г. В. Шемаєва [211; 212]. Зокрема, Г. В. Шемаєва, 

досліджуючи документно-інформаційну базу ветеринарної медицини, 

запропонувала принципи її трансформації на сучасну інформаційно-

бібліотечну підсистему на всій території країни, на які не впливає її 

регіональне розподілення. Результати цих праць створюють необхідне 

підґрунтя для застосування запропонованих моделей на регіональному рівні, 

що забезпечить необхідний рівень не лише організації діяльності 

бібліотечно-інформаційних установ, але дасть змогу зблизити професійні 

стосунки фахівців бібліотек регіону.  

Новий напрям організації та використання бібліотечних ресурсів 

визначається впровадженням кластерних моделей інтеграції інформаційних 

ресурсів бібліотек [89, с. 98–110]. А. С. Іваницька  досліджувала процес 

інтеграції регіональних інформаційних ресурсів [74]. Автор виокремила 

наступні складові цього процесу: «1 – створення системи інформаційних 

ресурсів органами влади та органами місцевого самоврядування (в ролі 

базових установ виступають обласні універсальні бібліотеки); 2 – пов’язаний 

з опрацюванням та проектуванням регіональних ресурсних баз 

інформаційного забезпечення освіти; 3 – розвиток регіональних 

інформаційних систем інформаційної підтримки підприємництва; 4 – 

пов’язаний з формуванням єдиного інформаційного простору освіти, науки і 
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бізнесу із забезпеченням взаємодії між ними» [74]. Четвертий напрям 

розвивається на основі кластерного підходу як засобу об’єднання знань 

регіону. Як підкреслює А. С. Іваницька, по суті, «кластеризація є 

високопродуктивною та конкурентоздатною формою кооперації, а також 

наполягає на тому, що програми підтримки кластерів розвиваються саме в 

рамках регіональної політики» [89, с. 101]. Це також співпадає з напрямами 

інтеграції інформаційно-когнітивних ресурсів, що розвиваються в рамках 

регіональної політики Європейського Союзу [89]. В Україні вже є певний 

досвід розроблення проектів кластерних структур з пріоритетних для регіонів 

напрямків розвитку науки, техніки та виробництва у Львівській, 

Хмельницькій та Дніпропетровській областях [89, с. 103]. На нашу думку, 

впровадження кластерної технології в процес забезпечення відповідного 

рівня концентрації та інтеграції інформаційних ресурсів в регіонах стане не 

тільки необхідним підґрунтям для реалізації завдань «Стратегії 2025», але й 

відіграє важливу роль у вирішенні питань подолання інформаційної 

нерівності [88; 191]. Таким чином, перші кроки в цьому напрямі зроблені, але 

необхідно проводити подальшу роботу із розширення ареалу застосування 

таких підходів. 

Один з найперспективніших напрямів удосконалення бібліотечно-

бібліографічної діяльності полягає в її інтеграції з іншими соціальними 

інститутами. Бібліотеки активно йдуть на співпрацю з соціальними 

інститутами державного управління, що не лише споживають інформацію і 

потребують певної інформаційно-довідкової підтримки від бібліотек, але й 

генерують нонелектронну та електронну інформацію. Одним із 

найважливіших завдань регіональних бібліотек як центрів накопичення 

інформації є виявлення та збір інформації, що продукується на регіональному 

та місцевому рівнях в країні [35]. Прикладами є створення, зокрема 

мультимедійних проектів за участю бібліотек та музеїв. Таким чином 

будуються партнерські стосунки з різними соціокультурними групами, 

державними й бізнес-структурами, громадськими об’єднаннями, творчими 
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спілками, неформальними угрупованнями тощо. Акцент робиться на 

взаємодії з партнерами, на наданні необхідних для них послуг. Такий формат 

відносин покращує імідж країни – вважають О. Визір [39], Л. В. Савченко 

[172], В. П. Ярощук [219]. Додамо, що окремим напрямом в сфері управління 

РБД є проектна діяльність, що в наш час отримала суттєве теоретичне та 

практичне вивчення – наголошують З. І. Злотникова [72], В. Кириленко [88], 

О. Ю. Мар’їна [131]; [167]. В межах проектної діяльності бібліотек 

реалізуються насамперед проекти з формування корпоративних каталогів як 

основи розвитку електронних ресурсів бібліотек, при цьому учасниками 

вирішуються питання методичного, технологічного, організаційного, 

функціонального, а також управлінських аспектів функціонування на 

регіональному рівні [22]. 

Галузеві дослідження посідають вагоме місце при визначенні різних 

питань трансформації діяльності бібліотек та обслуговування користувачів 

[131]. Створення галузево-регіональних бібліотечних корпорацій різного 

призначення в Україні досліджували у своїх роботах Т. С. Астапенко [22], 

Л. Г. Бакуменко [24], О. Визір [39], Т. І. Вилегжаніна [41], В. Дубовий [63], 

А. С. Іваницька [74], І. Є. Луньова [125]. Проте для них притаманна 

констатація фактів без подання перспектив розвитку та шляхів подолання 

проблемних моментів. 

Фахівці виділяють дві форми корпоративної діяльності: регіональні і 

тематичні корпорації [25; 181]. Застосування обох форм корпоративності, як 

універсального технологічного механізму міжбібліотечної інтеграції, може 

використовуватись у різних циклах бібліотечно-інформаційної діяльності: 

комплектуванні, каталогізації, інформаційному забезпеченні, бібліотечному 

обслуговуванні. Посилення взаємодії бібліотек на засадах корпоратизації 

ілюструються дослідниками на прикладах різних її форм, серед яких – обмін 

адресно-довідковими даними; корпоративна каталогізація; допомога в 

ретроконверсії фондів; електронна доставка документів; координація 

комплектування [25; 181]. Окремі аспекти корпоративних бібліотечних 
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проектів розглядалися О. Ю. Мар’їною [129], О. В. Башун [25], 

В. О. Ільганаєвою [79]. Тобто внутрішньосистемна взаємодія між 

бібліотеками України має бути основою професійної комунікації і основою 

вирівнювання стану бібліотечної діяльності на всій території країни. Саме 

проекти на обласному рівні ініціюють новації в діяльності бібліотек з питань 

модернізації та розвитку основних напрямів їх діяльності: інформаційного 

обслуговування, сервісних послуг, інформатизації функціональних 

підсистем, формування консолідованого документного, інформаційного 

ресурсу тощо, – підкреслюють О. Визір [39], О. Жабін [66], А. С. Іваницька 

[74]; [89], О. Ю. Мар’їна [131], Н. Е. Кунанець [126], В. О. Мудроха [137]; 

[190]; [193]. Разом з тим, зазначені публікації не подають цілісного аналізу 

сучасного стану, а лише інформують про окремі проектні рішення. 

До цього процесу залучаються фахівці бібліотек, керівною спільнотою 

яких є методисти обласних універсальних наукових бібліотек (ОУНБ). 

Методична діяльність обласних бібліотечно-інформаційних центрів 

зосереджена на важливих питаннях дотримування норм та прав у 

формуванні, використанні та розвитку регіональних БІР, збереженні 

бібліотечних установ у містах та селищах. Значний ефект для досягнення 

цілей модернізації дає участь бібліотек у міжнародних проектах, таких як: 

проекти Міжнародного фонду «Відродження» зі створення регіональних 

інформаційних порталів на базі публічних бібліотек; проект «Вікно в 

Америку» під егідою посольства США в Україні та «LEAP», «LEAP-plus», 

«LEAP-Delta». Їх реалізація дозволила вивести діяльність віддалених від 

центру бібліотек на новий рівень. Особливістю впровадження комп’ютерних 

технологій, наприклад у Рівненській державній обласній бібліотеці (РДОБ), 

стала ідея поєднання зусиль публічних бібліотек і шкіл для створення 

необхідних організаційно-технологічних умов комп’ютеризації і сумісного 

забезпечення навчання населення, в т.ч. викладачів, бібліотекарів, учнів шкіл 

навичкам роботи на комп’ютерах, задоволення запитів користувачів, пошуку 

інтернет-ресурсів, створення власних веб-ресурсів. РДОБ як головний 
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методичний центр стала координатором завдань та програм інформатизації 

інформаційно-комунікаційної сфери в регіоні [219]. Проектна діяльність 

значної кількості бібліотек є важливою складовою здійснення бібліотечної 

політики в галузі, разом з тим до процесів впровадження цільових 

бібліотечних програм, підпрограм, а також різного роду бібліотечно-

інформаційних і соціокультурних проектів з вдосконалення 

соціокультурного простору України мають долучатися практично всі 

книгозбірні України, використовуючи досвід тих установ, що вже впродовж 

тривалого часу забезпечували їх реалізацію. 

Планування роботи – необхідна ланка забезпечення ефективного 

функціонування бібліотек всіх рівнів. Планування є одним із напрямів 

науково-методичної діяльності, що нині потребує використання досвіду 

стратегічного, інноваційного, технологічного і т.п. Разом з тим, як свідчать 

публікації, при виконанні планово-проектної діяльності не завжди всі плани 

виконуються і не завжди їх сутність відповідає методичним вимогам. Та й 

підходи до планування потребують певної реорганізації. 

Важливим є той факт, що бібліотеки все більше звертаються до 

використання комплексного підходу до розвитку БІР, але частина бібліотек 

зосереджується лише на технічній модернізації бібліотек. Тобто 

інформатизація бібліотек часто не супроводжується суттєвими змінами в 

інших складових діяльності. У Маніфесті УБА «Бібліотеки в умовах кризи» 

наголошується на тому, що будь-який напрям розвитку бібліотечної системи 

області має базуватися «на систематичному аналізі та контролі, щоб 

забезпечити пропорційний, рівноважний та економічний розвиток 

бібліотечної системи, що здатна якісно задовольняти інформаційні потреби 

користувачів» [128]. І далі, важливим висновком є обґрунтування 

необхідності аргументації управлінських рішень на основі якісної вихідної 

статистичної інформації про діяльність бібліотечної системи. Разом з тим, 

слід додати, що саме ОУНБ, як бібліотечні центри регіонів, мають значний 

досвід збору інформації, що характеризує діяльність бібліотек і створює 
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необхідну інформаційну базу для прийняття рішень. Свідченням цього, 

зокрема, є низка соціологічних досліджень, що проводяться в бібліотеках 

України під керівництвом Національної бібліотеки України імені Ярослава 

Мудрого (НБУ імені Ярослава Мудрого, колишньої Національної 

парламентської бібліотеки України) [185–189]. Соціологічні дослідження в 

бібліотеках останніми роками визначають певний фокус регіонального 

спрямування діяльності бібліотек [98]. Питання входження до нового 

комунікаційного простору сучасності вже стало звичним питанням 

повсякденної практики роботи бібліотекарів, та досить вивченим в теорії 

бібліотекознавства. 

Ця установка має значне теоретичне і практичне значення для 

організації дослідницької роботи, формування тематики досліджень. Її 

співробітники переконані, що регіональна бібліотечна політика мала б 

підтримувати необхідний баланс між загальнодержавним та регіональним 

(система нормативно-правових актів, зокрема місцеві законодавчі акти; 

регіональні бібліотечні програми), – відзначають З. І. Злотникова [72], 

В. І. Попик [162]; [167]. Слід додати, що ці вимоги фактично не виконуються 

в практиці роботи бібліотек України. На сьогодні відсутній 

загальнонормативний акт, що регламентує процедури розроблення та засоби 

реалізації регіональної бібліотечної політики, зокрема, вимоги до аналітичної 

бази досліджень, що забезпечували б відповідний рівень прийняття рішень 

щодо діяльності бібліотек в регіонах. Це підтверджує аналіз публікацій про 

діяльність ОУНБ, який засвідчує, що ситуація із фондами бібліотек, 

технічним оснащенням, скороченням бібліотечних установ, приміщеннями та 

інші проблеми притаманні бібліотекам різних областей, але відрізняються 

суб’єктивними факторами. Серед них, як видно з джерел, слід відзначити – 

лідерські якості керівника бібліотеки, його статусний рівень (науковий 

ступінь, звання, комунікаційні здібності тощо). Така ситуація засвідчує 

інформаційну й комунікаційну асиметрію, що особливо виявляється при 

розгляді питань інформаційної та комунікаційної рівноваги [125]. 
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Нерівність у бібліотечному розвитку областей є найактуальнішою 

проблемою при вивченні сучасного інформаційного та комунікаційного 

простору [17]. Деякі науковці відзначають той факт, що асиметрія виникає із 

існуючих великих диспропорцій у розвитку різних областей країни, що 

склалися з об’єктивно-історичних причин [84; 85]. Додамо, що питання 

територіального насичення бібліотеками, враховуючи загальносвітову 

тенденцію скорочення кількості бібліотек, доповнюється інформаційною 

нерівністю. Якщо скорочення бібліотечних установ можна вважати 

відповіддю на впровадження новітніх інформаційних та комунікаційних 

технологій, засобів зв’язку, то усунення барєрів щодо обмеження доступу до 

інформації внаслідок технічного відставання областей, повинен складати 

новий зміст інформаційної політики і стратегій бібліотечного розвитку. 

Успішно розвивається напрям віртуального довідково-інформаційного 

обслуговування. Даний напрямок діяльності бібліотек в Україні відповідає 

умовам накопичення інтернет-ресурсів змістового, бібліографічного, 

довідкового, аналітичного характеру, які можна використовувати при онлайн 

зверненні до цих ресурсів, а також при формуванні віртуальної аудиторії 

користувачів. До цієї роботи залучені з 2003 року ОУНБ – Дніпра, 

Запоріжжя, Луганська, Хмельницька, Харкова, Вінниці, Волині, 

Кропивницького, Миколаєва, Сум, Тернополя, Херсону, Черкас та ін. – 

констатують О. Ю. Мар'їна [131]; [185], Г. В. Шемаєва [214]. Часто в цій 

роботі задіяні обласні дитячі та юнацькі бібліотеки, а також центральні міські 

бібліотеки. Бібліотеки територіальних громад мають зосередитися на 

накресленні шляхів подальшого розвитку окресленого напряму роботи 

бібліотек, впровадження інноваційних форм на базі ІКТ. А цього можна 

досягти лише проведенням регулярного моніторингу та аналітичних 

досліджень. 

В Україні утвердився напрям створення єдиної національної моделі 

відкритого доступу до наукової інформації. На регіональному рівні основою 

впровадження ідей відкритого доступу може бути модель єдиного 
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регіонального проекту об’єднаних репозитаріїв регіону (Регіонального 

консорціуму репозитаріїв бібліотек ЗВО) зі спільним порталом. При цьому 

ефективним у межах такого проекту буде використання моделі розподіленого 

доступу, тобто створення регіональної мережі розподілених архівів, що 

сприятиме створенню регіональної академічної мережі та подальшому 

розвиткові мережевої взаємодії (таку модель застосовують у Великобританії) 

[150]. У разі створення такої моделі виникає можливість імпортування даних 

з локальних електронних архівів [24]. Все це розвивається на основі 

мультимедіа і звернення до феномену «медіатеки», наголошують [4;15] 

Т. С. Астапенко [22], О. Визір [39], [64], Л. Й. Костенко[108], 

М. М. Кузнецова [115], Ю. Павліченко [153], Г. В. Шемаєва [209]. Створення 

національної електронної бібліотеки входить до завдань стратегій розвитку 

бібліотечної галузі в Україні проте потребує значного фінансування, але 

лише на основі формування локальних баз можна сформувати національну, у 

цьому напрямі бібліотекам необхідно удосконалюватись, щоб сформувати 

цілісну стратегію створення таких ресурсів. 

Одним із напрямів регіональної діяльності бібліотек залишається 

організація читання населення. Це питання є найменш вивченим, оскільки 

залишаються не дослідженими інформаційні потреби населення області. На 

цю проблему звертає увагу Ю. П. Мєлентьєва, яка досліджувала діяльність 

сільських бібліотек [133]. Вона також звернула увагу на необхідність 

систематичності вивчення інформаційних потреб користувачів сільських 

бібліотек. Як відзначають Н. Г. Грабар [59], Т. М. Костирко [112], 

С. М. Николишин [139]; [165], Г. В. Ядрова [217], саме на цьому рівні 

бібліотеки областей спроможні впливати на соціокультурне середовище. Але 

стійкі партнерські відносини з іншими соціальними інститутами роблять 

вплив більш потужним і цілеспрямованим, де кожна структура може 

реалізувати свій потенціал у досягненні загальної мети. Результатом може 

бути, як засвідчує досвід комунікаційної діяльності бібліотек, – нові 

інформаційні продукти, розкриття і актуалізація історико-культурних 
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надбань регіону, підвищення попиту на бібліотечні послуги, формування 

нових напрямів діяльності, інтенсифікація використання БІР тощо. Варто 

звернути увагу на дослідження С. А. Якуніної, у якому було доведено 

наявність культурного розриву між центром і периферією щодо читання та 

доступу до інформації [218, с. 248]. В Україні питання читання отримало 

новий поштовх до серйозного вивчення з появою дослідження 

Т. В. Новальської [140]. Разом з тим, цей напрям в інформаційному 

суспільстві повинен постійно розвиватися та ініціатива його вивчення має 

належати бібліотекам регіонів, які близькі до різних верств населення. 

Особливим аспектом розгляду у наукових публікаціях є питання 

співпраці ОУНБ з бібліотеками шкіл і навіть дитячих закладів. Виявляється 

необхідним пошук форм та заходів інформаційного супроводу виховної і 

освітньої діяльності з використанням мультимедійних технологій. Це, в свою 

чергу, вимагає співпраці з представниками закладів культури та мистецтв, що 

також інтегрують до системи комунікаційних структур регіону і виконують 

транзитивну функцію і функцію соціальної пам’яті [124; 212]. За 

визначенням, поданим у документах ІФЛА, потенційними читачами 

публічної, зокрема сільської бібліотеки, є: діти, молодь, дорослі, а також ті, 

хто входить до певних підгруп: «представники різних етнічних та культурних 

спільнот, інваліди, а також люди, що належать до спеціальних соціальних 

служб та установ – лікарень, тюрем, бізнесових об’єднань, органів місцевого 

самоврядування, учбових закладів та ін.» [197]. Оскільки бібліотеки регіонів 

виступають інтегрованими елементами інформаційно-освітніх систем, їм 

необхідно активізувати роботу в напрямі збереження балансу між областями 

з досить розвинутими системними можливостями використання ІКТ і рівнем 

їх оволодіння, як на регіональному, так і конкретно-організаційному рівнях. 

Це сприятиме вирішенню проблеми, виходячи з можливості всієї 

бібліотечної системи країни та її частин. Саме це і визначає зміст 

регіоналізації бібліотечної діяльності і має стати об’єктом наукових 

досліджень. 
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Зрозуміло, що в умовах використання мережевих технологій бібліотеки 

областей значно розширили свої комунікаційні можливості. Однак, 

співставлення сукупного регіонального попиту на інформацію з наявними та 

бібліотечно-мережевими ресурсами глобальної соціально-комунікаційної 

системи поки що відсутні. При цьому є цілком зрозумілим, що без інтеграції 

до неї бібліотеки в областях не спроможні впливати на соціокультурне 

середовище своїх територій. Приклади такого оновленого представництва 

ресурсів дає Бібліотека Конгресу США, яка у співпраці з фотосервісом 

Flickreу 2007 року започаткувала проект «The Commons» [226]. Це шлях до 

того, щоб дати громадськості можливість додавати інформацію і знання в 

задіяні в проекті сховища даних, зробити державні архіви фотографій з 

усього світу доступними для всіх безкоштовно. 

Підстави для серйозного поглиблення вивчення потреб читачів та 

користувачів бібліотек дають дані соціологічних досліджень, що пов’язують 

подальший суспільний розвиток з посиленням культурного капіталу [171]. 

Вважається, що набутий культурний капітал в перспективі може бути 

використаним для досягнення цілей і статусів у різних сферах суспільного 

життя, він здатний забезпечувати матеріальний добробут індивідів, сімей, 

організацій, суспільства в цілому [169]. Бібліотеки є одним з інструментів 

інкорпорування культурного капіталу в свідомість, ментальні структури 

населення, використовуючи для цього всі притаманні їм форми виховання, 

освіти, розповсюдження інформації та знань, – відзначають Н. Вітушко [44], 

А. Н. Кобєлєв [92], Т. О. Колесникова [102], Л. Й. Костенко [109], 

Н. М. Кушнаренко [118], Т. Сватула [173], М. С. Слободяник [180]. 

Традиційно важливим напрямом представлення культурного капіталу 

залишається краєзнавча робота бібліотек [107; 117], що характеризує їх як 

зберігачів та трансляторів культурних надбань нашої країни, активних 

учасників процесів міжкультурної комунікації. Слід відзначити, що введення 

терміну «набутий культурний капітал» не змінює місії бібліотек, проте може 
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привернути увагу керівників територіальних громад до необхідності 

виділення коштів для бібліотек – хранителів цього капіталу. 

Відзначимо, що регіональні напрями діяльності бібліотек потребують 

розроблення методологічних засад, перш за все, у територіально-галузевому 

аспекті та побудови соціокомунікаційних зв’язків всередині бібліотечної 

системи країни. Щоправда, тенденція до системно-функціонального розгляду 

діяльності бібліотек в межах певних територій спостерігається лише 

останнім часом, зокрема, як це було подано вище, в частині формування 

консолідованого інформаційного ресурсу та корпоративних систем його 

використання. Ставлення до бібліотек як центрального елементу в єдиній 

інформаційно-комунікаційній системі регіонів поки що не носить 

систематичного, усвідомленого факту необхідності взаємодіяти з усіма 

комунікаційними структурами на рівні розподілу функцій діяльності у 

єдиному комунікаційному середовищі. Однак, ми вважаємо, що 

впровадження нових організаційних форм, моделей кооперації та координації 

діяльності бібліотек із використанням інтернет-технологій, теле-, 

радіоінформації, медіатехнологій слід розглядати саме з позицій такого 

підходу. При цьому необхідно враховувати як його внутрішні (всередині 

соціально-комунікаціних структур), так і зовнішні (з громадою, населенням, 

організаціями, інтернет-провайдерами) зв’язки соціокомунікаційного 

середовища регіону. Додамо, що все це має відношення не лише до 

інформації для потреб виробничої, навчальної, управлінської діяльності, але 

й для організації спілкування, проведення заходів дозвілля в бібліотеках. 

Завдання розвитку бібліотек як елементів стратегічного планування в 

областях, територіальних громадах повинні надавати першочергового 

значення тим напрямам їх інформаційної та соціокомунікаційної діяльності, 

що відповідають конкретним умовам системного рівня розвитку 

інформаційного середовища в регіоні, бути скерованими на цей розвиток і 

можуть виявляти позитивний вплив на рівень добробуту у певній місцевості. 
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Реалії дійсного стану розвитку бібліотек в різних областях України такі, 

що є підстави говорити про значні відмінності їх технологічної оснащеності, 

як у кількісному, так і у якісному [94; 95]. З’ясовувати повну картину 

функціонування бібліотек областей лише на базі статистичного порівняння 

цілком можливо, але це не відкриває суттєвих залежностей кількісних 

показників від можливостей доступу до інформації його населення, 

користування нею, не дає змогу встановити залежність цих можливостей від 

якісно, професійно організованої діяльності бібліотек. Вважаємо, що саме 

такий стан речей в системі задоволення суспільних потреб в інформації є 

бажаним і адекватним відповідно до ролі бібліотек в областях як базових 

соціально-комунікаційних структур. Тобто мова йде про потенціал бібліотек 

обласного і місцевого рівнів як підсистемних елементів національної системи 

бібліотек України, що реалізується за рахунок умов інформаційної та 

комунікаційної єдності всієї системи [16]. Питання бібліотечних послуг та 

бібліотекознавчих досліджень у областях, теоретичних і практичних 

узагальнень в процесі вивчення діяльності бібліотек зі свого боку вплинули 

на розвиток загального бібліотекознавства. 

На нашу думку, така ситуація є одним з проблемних моментів, що 

стосується взаємозв’язку загального бібліотекознавства та його регіональної 

підсистеми. Дослідники захоплюються місцевими практичними питаннями, 

що часто обмежує загальносистемне бачення бібліотечних об’єктів, особливо 

в методологічній площині їх вивчення, в питаннях вибору методів 

розв’язання за рахунок тих схем, моделей або рецептів, що вже були знайдені 

на рівні загальної теорії [53]. Цілком закономірно, що в останнє десятиріччя 

саме питання управління РБС набуло важливого значення і потребує свого 

вирішення з огляду на реалізацію завдань сталого розвитку всіх територій, 

забезпечення, зокрема інформаційної та культурної рівноваги всіх 

територіальних громад. 

Таким чином, для збереження бібліотек та їх адаптації в сучасному 

соціокультурному середовищі країни необхідно вирішити головне питання: 
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як подолати кризове протиріччя між існуючою бібліотечною практикою та 

реальними інформаційними потребами територіальних громад. Суттєві 

соціокультурні зміни вимагають глибокого переосмислення призначення 

бібліотечної діяльності у відповідності до трансформаційних змін у 

територіальному устрої держави. 

Аналіз публікацій за темою дослідження свідчить, що у процесах 

включення бібліотек до соціально-культурних змін в країні важливим є 

виявлення шляхів поєднання технологічних інновацій із завданнями 

підвищення якісного рівня забезпечення всього комплексу інформаційно-

культурних потреб регіонів. Регіональний рівень функціонування бібліотек у 

єдиній національній системі України вже не обмежується тільки їх 

документо-зберігаючими, трансляційними, інформаційно-пошуковими або 

довідковими можливостями. Зосередження бібліотек лише на внутрішніх 

питаннях розвитку вже недостатньо. Дуже важливим є налагодження 

партнерських стосунків з усіма учасниками комунікаційного простору 

регіону і країни, для того, щоб досягти відповідного рівня своєї значущості, 

фінансової та економічної обґрунтованості, культурної привабливості, 

інтегрованості до соціально-культурного життя регіонів та всієї країни. 

Слід підкреслити, що аналіз наукових публікацій дає підстави 

стверджувати, що назріла нагальна потреба формування основних засад 

регіонального бібліотекознавства. 

 

Висновки до розділу 1 

 

В ході аналізу публікацій встановлено стійку тенденцію підтримки 

регіональної проблематики в основних аспектах функціонування бібліотек, 

бібліотечних систем, формування та збереження бібліотечних ресурсів, 

трансформації діяльності, управління, бібліотечного обслуговування та 

сервісу, перехід на автоматизований засіб бібліотечного виробництва, 

вдосконалення процесів вибору стратегій, встановлення партнерських 
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відносин між учасниками комунікаційної взаємодії у процесі вирішення 

завдань задоволення суспільних потреб в інформації та соціокультурному 

розвитку країни та її регіонів, тощо. 

Для вирішення завдань дослідження було залучено низку 

методологічних підходів, головним з яких є соціально-комунікаційний. Крім 

того, використано принципи системного аналізу – для з’ясування складу та 

зв’язків проблематики фахових публікацій з питань методології, теорії та 

практики бібліотекознавчих досліджень в Україні та поза їх межами. Також 

використано загальнонауковий діалектичний підхід для встановлення 

взаємообумовленості загального, особливого та одиничного. До методичного 

інструментарію включено комплекс наукових методів, що знаходиться в 

арсеналі сучасних методів бібліотекознавства: аналіз і синтез змісту джерел, 

вебометричний, бібліометричний, порівняльний, метод концептуалізації. 

Аналіз джерел дозволив з’ясувати, що вивчення бібліотечної діяльності 

в рамках бібліотечних послуг та бібліотекознавчих досліджень в умовах 

об’єднаних територіальних громад України складають багатоаспектне та 

складне явище. Визначення змісту та виявлення суттєвих характеристик 

сучасної діяльності бібліотек в регіонах в межах загального 

бібліотекознавства складає важливе теоретичне та методологічне завдання. 

Бібліотечна сфера регіонів динамічно розвивається і потребує свого 

вивчення як інтегральної частини БСІ країни. Прискорення темпів 

модернізації бібліотек, ефективне використання системного інформаційного 

ресурсу національної бібліотечної мережі та підключення до світових 

інформаційних ресурсів сприяє не лише підвищенню загальної привабливості 

бібліотек як партнерів місцевих органів влади, але значною мірою стимулює 

інноваційну діяльність в регіоні, співпрацю всіх учасників комунікаційного 

простору територіальних громад. 

Новим напрямом діяльності бібліотек вбачається взаємодія всіх 

соціально-комунікаційних структур регіону, що поширює об’єктну базу 

регіональних бібліотекознавчих досліджень, а також є необхідною умовою 
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виконання бібліотеками завдань наукового супроводу процесу модернізації 

бібліотечної справи країни. 

Зроблено припущення про те, що бібліотечні фахівці мають швидко 

реагувати на кардинальні зміни у змісті, умовах своєї діяльності та 

потребують оновлення й набуття нових знань, навичок. Окремо це стосується 

методологічної свідомості фахівців, що виконують наукові бібліотечні 

розвідки та здійснюють наукові дослідження в бібліотечній галузі. Рівень 

розвитку сучасного БСІ вимагає також володіння методологічних підходів та 

методів, які відповідають стану функціонування та характеру організаційних, 

технологічних, управлінських складових бібліотечної діяльності. 

 

Основний зміст розділу викладено у публікаціях автора [4; 5; 11; 12; 14; 

15; 17]. 
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РОЗДІЛ 2 

ОСОБЛИВОСТІ РЕГІОНАЛЬНИХ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕННЯХ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Аналіз дисертаційних бібліотекознавчих досліджень 

регіонального спрямування 

 

Наукова робота бібліотек забезпечує проведення кількісного та якісного 

вивчення їх діяльності, визначення шляхів удосконалення в сучасних умовах, 

підвищення ефективності задоволення інформаційних потреб різних груп 

населення. Вагомою складовою є дисертаційні дослідження. 

У дисертаційній роботі нами проведено відбір масиву дисертацій з 

книгознавства, бібліотекознавства, бібліографознавства, що були захищені в 

Україні за спеціальностями 27.00.03 та 07.00.08. Джерельною базою такого 

відбору була електронна колекція авторефератів дисертацій, представлена на 

сайті НБУВ (nbuv.gov.ua). Ретроспективні межі окреслені нами 2000–

2015 роками. Із використанням методу контент-аналізу проаналізовано 

тексти авторефератів дисертаційних досліджень для відбору необхідного 

масиву. Для цього ми використали розподіл структури авторефератів 

дисертацій на основні складові для фіксування тематичної, концептуальної, 

інструментально-пізнавальної та теоретичної близькості досліджень. Для 

відбору обрано маркери: «регіональний досвід», «регіональний аналіз», 

«регіональне бібліотекознавство», «регіональний підхід» та відслідковано 

ймовірність їх присутності в темі дисертації, або в її методологічній частині. 

За допомогою маркерів аналізовано такі складові автореферату: тема 

дослідження, мета, об’єкт, предмет, методи, завдання, стратегії, концепції, 

напрями вдосконалення роботи бібліотек або розвитку бібліотечної 

діяльності. 

Дослідження відбувалося у три етапи. На першому етапі було виявлено 

228 одиниць авторефератів, що відповідали задекларованим часовим рамкам. 
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З огляду на той факт, що макромасив дисертацій, виконаних в Україні з кінця 

90-х років ХХ ст. до 2015 року, було вже досить ретельно вивчено [123−125], 

ми обмежуємося лише науковими розвідками, що спрямовані на 

регіональний аспект. Крім того, ми враховували факт, що питання 

регіонального бібліотекознавства при проведенні аналізу опублікованих 

праць фактично не були виявлені. Огляд літератури, аналіз тематики та 

цільового спрямування НДР бібліотек в регіонах, аналіз методологічної 

частини дисертаційних досліджень з бібліотекознавства дозволив нам 

визначити декілька напрямів бібліотечної регіоналізації: 1 – Регіональне 

бібліотекознавство; 2 – Регіональний підхід; 3 – Регіональний напрям в 

бібліотекознавстві; 4 – Регіональний аналіз. Саме ці ключові слова були 

використані для відбору бібліотекознавчих досліджень в Україні. В 

мікромасив для подальшого змістового аналізу увійшло всього 

17 авторефератів, що були виявлені у відповідності до маркерів регіональної 

тематики. Таким чином, першим етапом дослідження був формальний відбір 

масиву документів за головним конструктом – регіональна тематика. 

Другий етап – це опрацювання мікромасиву авторефератів дисертацій за 

змістовими маркерами, що дозволило визначити якісний рівень розкриття в 

них регіональних проблем. Важливість такого підходу підкреслює 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва, яка аналізує НДР НБУВ і відмічає її 

спрямування на узагальнення досвіду бібліотек України в його історичній 

ретроспективі та інноваційному змісті [47]. 

Третій етап базувався на аналізі тематичного спрямування авторефератів 

дисертацій з бібліотекознавства, захищених в обраний нами період. 

Етап 1. Перший етап передбачав виявлення дисертаційних досліджень, 

захищених у зазначений історичний період. Всього було виявлено 

228 одиниць авторефератів дисертаційних досліджень з бібліотекознавства. 

На першому етапі було проведено кількісний аналіз дисертацій, що 

відповідали наявності конструкту «регіональний» в темі дисертаційного 

дослідження, його предметі, об’єкті та меті. Таким чином, перевірка за 
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конструктом «регіональний» виявила кількісні відомості, що представлені в 

Таблиці 2.2. 

Таблиця 2.2. 

Кількісний аналіз масиву дисертацій з бібліотекознавства за 

регіональним конструктом 

Рік Всього 

дисертацій 

Регіональна 

тематика 

Регіонально-

галузева 

тематика 

Краєзнавча 

тематика 

2000 6  1  

2001 14 2   

2002 19  1  

2003 15 1  2 

2004 12 1   

2005 22    

2006 11    

2007 10   1 

2008 19 1   

2009 16   1 

2010 24   1 

2011 14    

2012 9   2 

2013 17 1 1  

2014 2    

2015 8  1  

Всього 228 6 4 7 

 

До мікромасиву, що відповідав задекларованим параметрам, було 

віднесено 17 авторефератів, проте нашим критеріям відповідало лише 14. 

При цьому тільки три автореферати були означені маркером «регіон», ще три 

– «регіональний». Це наступні дослідження: О. В. Башун «Трансформація 

універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону» 

(2001); С. О. Денисенко «Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в 

умовах інформатизації» (2003); В. В. Лучанська «Формування системи 
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інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери Кримського 

регіону» (2004); Т. М. Костирко «Система бібліотечно-інформаційних 

ресурсів вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних 

механізмів функціонування» (2008); А. І. Сидоренко «Формування 

документного масиву для публічних бібліотек мовами національних меншин: 

етнорегіональний аспект» (2002), О. Ю. Мар’їна «Інформаційно-

комунікаційна взаємодія як фактор розвитку регіональних бібліотечних 

систем» (2011). 

При зверненні до тексту авторефератів додатково виявлено ще одну 

роботу за маркером «регіональний»: Алі Халід Тавальбех «Стратегічне 

управління діяльністю бібліотеки» (2001), методологічна частина якої 

включала вивчення стратегічного регіонального управління. Детальніший 

аналіз змісту авторефератів дозволив з’ясувати, що регіональні аспекти 

розглядає Г. В. Шемаєва у дисертаційному дослідженні «Трансформація 

галузевої інформаційно-бібліотечної системи в умовах інформатизації (на 

прикладі галузі ветеринарної медицини)» (2000). Вони були включені до 

другої групи змістового аналізу авторефератів дисертаційних досліджень. 

7 дисертацій мали чітке краєзнавче спрямування і мали для нас інтерес 

вже при аналізі авторефератів за допомогою маркерів змісту. Але відзначимо, 

що майже всі вони були захищені з історичної спеціальності в галузі 

бібліотекознавства. Вони включені до третьої групи аналізу. 

Етап 2. На другому етапі нашого дослідження дисертаційні роботи було 

знову систематизовано. В першу групу дисертаційних робіт, відібраних за 

маркером «регіон» та «регіональний» відібрано всього п’ять одиниць. Вони 

склали першу групу авторефератів дисертацій для проведення змістового 

аналізу. За цільовим спрямуванням тільки у 4-х дослідженнях є пряме 

посилання на регіональний характер дослідження: О. В. Башун (наукове 

обґрунтування, розробка і впровадження в практику моделі трансформації 

універсальної бібліотеки як культурно-інформаційного центру регіону); 

С. О. Денисенко (вивчити сучасний стан та обґрунтувати теоретико-
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методичні засади інтеграції краєзнавчих фондів бібліотек регіону в умовах 

інформатизації бібліотечної галузі України); Т. М. Костирко (розроблення 

теоретичних засад формування інформаційних ресурсів бібліотек ВНЗ на 

регіональному рівні їх функціонування на основі комунікаційної єдності), 

Мар’їна О. Ю. (аналіз інформаційно-комунікаційної взаємодії регіональних 

бібліотечних систем). 

У роботах А. І. Сидоренко (обґрунтування теоретико-методичних засад 

формування документного масиву для публічних бібліотек мовами 

національних меншин.) та В. В. Лучанської (розроблення теоретико-

методологічних засад програмно-проектної діяльності із формування 

інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери) у 

формулюванні мети ознака регіонального спрямування відсутня. В об’єктній 

частині досліджень регіональний характер підкреслюється тільки у роботах 

О. В. Башун (процес трансформації сучасної бібліотеки під впливом 

соціальних змін та завдань інформатизації суспільства); С. О. Денисенко 

(краєзнавчі фонди бібліотек регіону). В інших роботах увага дослідників 

зосереджується на об’єктах, без визначення їх рівня дослідження, тобто 

підкреслюється їх загальне теоретичне значення для бібліотечної галузі: 

А. І. Сидоренко (документний масив мовами національних меншин як 

інформаційна база для комплектування фондів публічних бібліотек).  

Т. М. Костирко (бібліотечно-інформаційні ресурси ВНЗ), В. В. Лучанської 

(система інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери). В 

предметному плані знов підтверджується регіональний характер дослідження 

у роботах   О. В. Башун (трансформація універсальної бібліотеки як 

культурно-інформаційного центру регіону), С. О. Денисенко (теоретичні та 

організаційно-методичні засади інтеграції краєзнавчих фондів бібліотек 

регіону в умовах інформатизації), Т. М. Костирко (концептуалізація 

механізмів функціонування регіональної системи БІР ВНЗ). В дисертації 

З. В. Романухи визначено чітке об’єктне спрямування дослідження – регіон. 

За основу регіоналізації взято географічні межі території західних областей 
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(Львівська, Закарпатська, Івано-Франківська, Волинська, Рівненська, 

Тернопільська, Чернівецька області). Регіональність носить 

системоутворюючий характер, з чіткою орієнтацією на особливі умови 

функціонування регіонального об’єкту, що досліджується, в роботах  

А. І. Сидоренко (формування документного масиву для публічних бібліотек 

мовами національних меншин на основі вивчення структури і змісту 

інформаційних потреб національних меншин та аналізу документного 

потоку) і В. В. Лучанської (технологія формування регіонально-галузевої 

системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної сфери 

Кримського регіону). Задекларована предметність дослідження відповідає 

сформульованій меті без особливого акценту на специфіку регіонального 

рівня функціонування бібліотек. Регіональність в цих дослідженнях присутня 

лише як ознака територіального обмеження експериментальної бази 

дослідження і представлення певних моделей або концепції своїх висновків 

на прикладі певного регіону. Так, зокрема в авторефераті О. Башун чітко 

вказується на те, що базовими установами для наукового дослідження 

сучасного стану та перспектив розвитку бібліотеки були: Донецька ОУНБ, 

централізовані бібліотечні системи (ЦБС) Донецької області. 

У другу групу увійшли всього три автореферати дисертацій − 

Тавальбеха Алі Халід «Стратегічне управління діяльністю бібліотеки» 

(2001), Л. Г. Бакуменко «Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів 

України: принципи організації корпоративної взаємодії» (2013) та  

О. М. Постельжук «Інформаційно-аналітична діяльність обласних 

універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і 

види інформаційної продукції» (2013). 

Перша робота була включена до експериментального мікромасиву 

завдяки наявності маркера «регіональний» в меті дисертаційного 

дослідження Алі Тавальбеха, що полягає у «теоретичному обґрунтуванні 

управлінського забезпечення стратегічної діяльності регіональної 

бібліотеки». В роботі Л. Г. Бакуменко маркер «регіональний» присутній в 
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методологічній частині, де автор вказує на те, що використання комплексу 

наукових підходів і методів дозволяє обґрунтувати «принципи організації 

корпоративної взаємодії репозитаріїв ВНЗ, визначити перспективи їх 

долучення до регіонального, національного і світового інформаційно-

комунікаційного простору наукового й освітнього спрямувань» [24]. За таким 

же принципом в цю групу включена робота О. М. Постельжук, у якій 

вивчаються основні напрями інформаційно-аналітичної діяльності ОУНБ 

України. 

Можна було б припустити, що подібна орієнтація досліджень вимагає 

певних регіональних підходів до розгляду об’єктів та певного вектору 

предметного аналізу, але підтвердження цього не отримано при подальшому 

аналізі методологічної частини досліджень. 

Загальний зміст і висновки у дослідженнях Алі Тавальбеха і 

Л. Г. Бакуменко засвідчують тісний зв’язок теоретичних положень із 

загальнобібліотекознавчими питаннями, розв’язання яких є важливими і 

актуальними для бібліотечної справи України. Регіональність присутня лише 

як фрагмент системи стратегічного управління бібліотеками (у роботі Алі 

Тавальбеха) і як фрагмент системи організації корпоративної взаємодії при 

створенні репозитаріїв бібліотек ВНЗ України. 

Для того, щоб перевірити особливості вивчення регіональних об’єктів та 

досягнення цілей регіонального дослідження ми звернулися до аналізу 

методів, що використовуються при їх проведенні. Отримані дані 

представлено в Таблиці 2.2, повні дані про наповнення конструктів «мета», 

«об’єкт», «предмет» наведено у додатку В.  

До третьої групи досліджуваних авторефератів дисертацій були 

віднесені краєзнавчі розвідки, де питання надання бібліотечних послуг та 

дослідження їх ефективності обмежені територіальним простором розгляду 

бібліотечних об’єктів, фактів та процесів в певній історичній ретроспективі 

та станом розвитку БСІ в часових межах дисертаційного дослідження. Всі 

краєзнавчі роботи були захищені з історичного напрямку бібліотекознавства. 
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Вони виконувалися переважно із використанням історико-методологічних 

засад та історичних методів досліджень. Перегляд авторефератів довів 

недоцільність їх включення до змістового аналізу у відповідності до завдань 

виявлення особливостей регіональної методології або звернення до 

регіональної теорії бібліотекознавства. Звісно, що ці дослідження включають 

в свій дослідницький інструментарій методи, що притаманні 

бібліотекознавчим розвідкам у відповідності до вимог сучасного загального 

бібліотекознавства. Для вказаної групи також характерне використання 

системного підходу, соціологічних, аналітичних, прогностичних методів. 

Спеціально методологічна частина третьої групи авторефератів дисертацій не 

вивчалась. 

Таким чином, за результатами бібліометричного аналізу авторефератів 

дисертацій з бібліотекознавства за період 2000–2015 рр. на основі 

конструктів, що відповідали регіональній спрямованості нами було виявлено 

лише 9 одиниць, що склало 3,9% від загальної кількості авторефератів 

дисертацій. При цьому аналіз текстів за допомогою змістових маркерів 

засвідчив відсутність будь-яких ознак використання дослідниками основ 

регіонального бібліотекознавства, теорії регіонального бібліотекознавства в 

методологічній частині авторефератів. 

Таблиця 2.3. 

Методи, що використовуються у бібліотекознавчих досліджень  

регіонального спрямування 

Робота Підходи Методи 

Перша група 

Башун О. В. 

«Трансформація 

універсальної бібліотеки як 

культурно-інформаційного 

центру регіону» (2001) 

методологічними 

засадами дисертаційної 

роботи є функціональний, 

структурний, 

моделюючий принципи 

дослідження 

комплекс методів 

теоретичного (метод аналізу, 

порівняння, моделювання) та 

емпіричного рівнів 

(спостереження, анкетування, 

інтерв'ювання, аналітико-

статистичний 

Сидоренко А. І. 

«Формування документного 

масиву для публічних 

бібліотек мовами 

підходи окремо не 

визначено 

основними методами 

вивчення документного 

потоку були обрані 

типологічні, класифікаційні, 
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національних меншин: 

етнорегіональний 

аспект»(2002) 

статистичні методи та метод 

бібліографічного аналізу 

документів, а також аналіз, 

синтез, узагальнення даних; 

соціологічні (анкетування 

читачів-представників 

національних меншин), 

статистичні методи, аналіз 

документації 

Денисенко С. О. «Інтеграція 

краєзнавчих фондів 

бібліотек регіону в умовах 

інформатизації» (2003) 

системний підхід  комплекс відповідних методів: 

джерелознавчий пошук і 

контент-аналіз основних 

публікацій; термінологічний 

аналіз; аксеологічний; 

моделювання; класифікація та 

систематизація; порівняльно-

регіональний; соціологічні 

(анкетне опитування 

співробітників краєзнавчих 

відділів ОУНБ України та 

анкетування користувачів 

бібліотек); статистичний  

Лучанська В. В. 

«Формування системи 

інформаційно-бібліотечного 

забезпечення екологічної 

сфери Кримського регіону» 

(2004) 

теоретико-методологічну 

базу дисертації 

забезпечують системний, 

інформаційний та 

діяльнісний підходи , 

соціально-комунікативний 

підхід,  

використовувалася сукупність 

методів: соціологічних, 

загальнонаукових 

(порівняння, аналізу, синтезу, 

узагальнення), соціального 

проектування 

Костирко Т. М. «Система 

бібліотечно-інформаційних 

ресурсів вищих навчальних 

закладів»(2008) 

 

методологічну основу 

дисертаційного 

дослідження склали 

загальнонаукові підходи 

соціогуманітарного 

пізнання: системний, 

соціокультурний, 

інформаційний, 

діяльнісний.  

методи: систематизації 

інформації, її кількісний та 

якісний аналіз; структурно-

функціональний аналіз; 

спостереження; 

концептуалізації: 

моделювання  

Романуха З. В.  

Інформаційна діяльність 

бібліотек вищих навчальних 

закладів західного регіону 

України (кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.): основні 

напрями бібліографічного 

обслуговування та розвиток 

інформаційних послуг 

загальнонаукові 

методологічні принципи, 

зокрема принцип 

історизму 

системний метод і його 

різновиди (системно-

структурний, системно- 

функціональний, системно-

діяльнісний); структурно- 

функціональний метод; 

соціально-комунікаційний 

підхід; конкретні методи: 

термінологічний аналіз; 

конкретно-історичний; 

хронологічний 
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Друга група 

Тавальбех Алі Халід Алі 
«Стратегічне управління 

діяльністю бібліотеки» 

(2001) 

системний, структурний, 

функціональний 

методи аналізу документів і 

узагальнення конкретного 

досвіду 

Бакуменко Л. Г. 

 «Репозитарії бібліотек 

вищих навчальних закладів 

України: принципи 

організації корпоративної 

взаємодії» (2013) 

соціокомунікативний, 

системно-діяльнісний, 

кібернетичний, структурно-

функціональний 

джерелознавчий пошук та 

аналіз, історико-генетичний 

метод, класифікаційний, 

компаративний та метод 

моделювання  

Постельжук О. М. 
«Інформаційно-аналітична 

діяльність обласних 

універсальних наукових 

бібліотек України: основні 

напрями діяльності і види 

інформаційної продукції » 

(2013). 

соціально-комунікаційний 

підхід та системний (в 

роботі визначені як методи) 

методи системного підходу 

(системно-структурний, 

системно-функціональний, 

системно-діяльнісний), 

термінологічний аналіз, 

метод групування, метод 

виявлення, метод 

порівняння, аналіз і синтез, 

конкретно-історичний метод, 

метод класифікації, 

систематизації, контент-

аналізу, узагальнення, 

аналітико-синтетичного 

опрацювання документів 

 

Встановлено, що серед основних методів дисертаційних досліджень 

вагоме місце відводиться системному підходу. До його використання 

звертаються наступні дослідники – В. В. Лучанська, Т. М. Костирко, 

С. О. Денисенко, О. В. Башун. Також здобувачі звертались до 

інформаційного (2), діяльнісного (2), соціокультурного (1) та соціально-

комунікаційного (2) підходів.  

Інструментарій використаних методів у зазначених дослідженнях 

відзначається впливом теоретичних надбань соціології та філософії в 

аспектах оцінки стану сучасного соціуму, наукових концепцій еволюції 

соціальної комунікації, структурно-функціональних трансформацій БСІ, 

інформаційно-технологічної динаміки в сфері оснащення діяльності 

бібліотек в Україні. Необхідно відзначити, що тільки формальний аналіз 

методологічних частин дисертацій дозволив виявити певні розбіжності у 

трактуванні методів і підходів, що використовується у кандидатських 
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дослідженнях. Так, спостерігається різне застосування понять «соціально-

комунікаційний підхід», «соціально-комунікаційний метод», 

«комунікаційний підхід» і т. ін. На наш погляд, визріває ситуація 

спеціального розгляду системи методів, що використовуються у 

бібліотекознавчих дослідженнях. 

Відзначимо, що дослідники неоднаково трактують ще низку різних 

понять. Наприклад, поняття «підхід» і «принцип» наукового дослідження в 

дисертаційних роботах використовуються як синоніми. Виникають певні 

труднощі при групуванні підходів та методів досліджень. Наприклад, 

використовується поняття «моделюючий принцип» (у роботі О. В. Башун) і 

«метод моделювання» (у роботах С. О. Денисенко, Т. М. Костирко, 

О. В. Башун). В дослідницький арсенал входить широкий набір наукових 

методів, що використовуються для виконання завдань досліджень у 

відповідності до мети, об’єкту та предмету роботи. Дослідники розрізняють 

методи теоретичного та емпіричного рівнів. Соціологічні методи набувають 

важливого значення у дисертаційних дослідженнях, що виконуються у 

регіонах. Варто зауважити, що соціологічні методи в дисертаційних 

дослідженнях використовуються як методи емпіричного рівня для збору та 

опрацювання даних, отриманих шляхом анкетування, проведення інтерв’ю 

або спостережень (Т. М. Костирко, С. О. Денисенко, А. І. Сидоренко, 

О. В. Башун). Серед соціологічних методів дослідження виявлено певною 

мірою новий для бібліотекознавчих розвідок метод соціального інжинірингу 

(В. В. Лучанська), який у подальшому було визнано один із 

найперспективніших в напрямі соціальних комунікацій. 

Заслуговує на увагу використання методу концептуалізації, що виявлено 

в авторефераті дисертаційного дослідження Т. М. Костирко. Дослідниця 

застосовує його «в процесі виявлення конструктивних елементів, що 

складають суттєві ознаки системного функціонування БІР регіонального 

рівня організації на основі єдності». Зміст автореферату свідчить, що 

вивчення регіонального рівня функціонування БІР має однакові ознаки, що і 
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БІР всієї країни, які мають бути враховані при моделюванні цілісної системи 

бібліотечного обслуговування й вдосконалення всіх складових з урахуванням 

єдиних організаційно-технологічних, управлінських вимог. 

У дисертації С. О. Денисенко для аналізу сучасного стану інтеграції 

краєзнавчих фондів бібліотек різних регіонів України використано метод 

порівняльного аналізу. Важливо також зауважити, що звернення до 

соціально-комунікаційного підходу визначилося під час проведення 

дисертаційних досліджень ще у 2004 році в роботі В. В. Лучанської 

«Формування системи інформаційно-бібліотечного забезпечення екологічної 

сфери Кримського регіону». Пізніше, у 2008 р., його використала 

Т. М. Костирко в дисертації «Система бібліотечно-інформаційних ресурсів 

вищих навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів 

функціонування». Важливо відмітити, що В. В. Лучанська використовує 

соціально-комунікативний підхід, що набув розвитку в українському 

бібліотекознавстві, для аналізу корпоративної взаємодії структур, що 

задовольняють інформаційні потреби на базі власних інформаційних ресурсів 

та інтегрують їх у світові інформаційні системи і мережі. Теоретична база 

бібліотекознавчих досліджень все більше залучає інструментарій 

соціологічних та філософських наук для оцінки діяльності бібліотек в 

контексті сучасного соціуму, наукових концепцій еволюції соціальних 

комунікацій, структурно-функціональних трансформацій, соціально-

інформаційної динаміки соціуму. 

Оскільки обидві роботи були виконані і захищені в Харківський 

державній академії культури (ХДАК), то зрозуміло, що звернення до 

соціально-комунікаційного підходу не було випадковим, а відбиває нову 

методологічну орієнтацію, що отримала розвиток в Харківський бібліотечній 

школі. Це підтверджується висновками, отриманими на основі аналізу 

тенденцій розвитку українського бібліотекознавства, що презентувала у своїх 

публікаціях Л. А. Литвинова [122; 123]. 
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Зокрема у роботі «Розвиток книгознавства, бібліотекознавства, 

бібліографознавства: бібліометричний аналіз авторефератів (1994–2012)» 

Л. А. Литвинова не використовує для аналізу авторефератів змістові маркери, 

а зосереджується на таких, як: персоніфікуючі (автор, науковий керівник 

(консультант), офіційні опоненти); кваліфікаційні (кандидат, доктор наук); 

галузеві (найменування однієї з галузей науки); професійні (один або два 

шифри наукових спеціальностей); часові (рік захисту); регіональні (місто – 

місце підготовки, місто – місце захисту); науково-організаційні та 

інституційні (організація – місце підготовки, організація – місце захисту); 

статеві (чоловіча, жіноча стать дисертанта); комунікаційні: ступінь 

включення в систему наукової комунікації через публікації (наявність і 

кількість публікацій у наукових фахових виданнях); оприлюднення (участь у 

конференціях, семінарах). Це відповідає меті її дослідження – 

охарактеризувати розвиток наукової системи та її інфраструктури, науковий 

потенціал у його конкретиці. 

Дані нашого аналізу дозволяють стверджувати, що, починаючи з 2013 р., 

спостерігається тенденція розширення інструментарію бібліотекознавчих 

досліджень, що підтверджується методологічними частинами кандидатських 

(З. В. Романухи, О. М. Постельжук (див. Таблицю 2.3.) та докторських 

дисертацій К. В. Лобузіної, Т. В. Добко, Н. Е. Кунанець (див. Таблицю 2.4.). 

Соціально-комунікаційний підхід активно використовується в цих працях. 

Крім того, з’являються нові методи, що раніше не зустрічалися в 

аналізованому масиві кандидатських дисертацій: метод філософського 

холізму, наукові (семантичні) методи опрацювання інформації, онтологічний 

підхід. 

Інструментарій бібліотекознавчих досліджень регіонального 

спрямування ми співставили з докторськими дисертаціями з 

бібліотекознавства, що склали експертний мікромасив аналізу (див. Додатки 

Д та Ж). Докторські дисертаційні роботи з бібліотекознавства використані 

нами лише як контрольна група джерел з метою необхідного порівняння з 
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даними аналізу методологічної частини розвідок ОУНБ. Вони були 

використані тільки на рівні формального аналізу, до якого входило пряме 

фіксування наукових підходів та методів, що були заявлені в текстах 

авторефератів. Зупинимось на розгляді методології докторських дисертацій, 

оскільки виконання досліджень цього рівня відповідає завданням розвитку 

бібліотекознавчої теорії та відповідає загальному рівню розвитку 

бібліотекознавчої методології. Відзначимо, що для узагальнюючих наукових 

досліджень з бібліотекознавства початку ХХІ ст. стає характерним тяжіння 

до застосування більш широкого інструментарію, що використовується у 

наукових роботах.  

Результати аналізу авторефератів докторських дисертацій за маркерами 

«методологія» («підходи» та «методи» представлено у Таблиці 2.4). Ми не 

проводили аналіз даного масиву авторефератів за іншими маркерами, тому 

що серед них не було ні однієї роботи, що відповідає головному конструкту 

«регіональний». Цей масив слугував в якості експертного для порівняння 

стану та розвитку методологічної складової регіональних бібліотекознавчих 

досліджень, що склали експериментальну базу нашої роботи. 

Таблиця 2.4. 

Методологічний інструментарій докторських дисертацій з бібліотекознавства 

Назва, автор, рік Підходи Методологія 

Соляник А. А  

«Система 

документопостачання 

фондів бібліотек 

України: теоретико-

методологічний аспект» 

(2006) 

Методологічний апарат 

дослідження складають 

загальнонаукові підходи до 

пізнання: системний, 

інформаційний, 

соціокультурний.  

 

дослідницькі методи: історико-

генетичний, термінологічний, 

класифікаційний, 

концептуального моделювання, 

логістичний та ін. Логістичний 

метод аналізу бібліотек на 

основі аналізу продуктивності їх 

функціонування з точки зору 

своєчасності прийняття 

виважених управлінських 

рішень.  

Прогнозно-аналітичний метод  

Петрова Л. Г.  

«Соціально-економічні 

аспекти розвитку 

бібліотек України в 

системний підхід; 

макроекономічний підхід; 

мікроекономічний підхід  

історико-генетичний метод; 

термінологічний метод; 

порівняльний аналіз; метод 

моделювання; емпіричні, 
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сучасних умовах» 

(2006) 

діагностичні і прогностичні 

методи; кількісний та якісний 

аналіз емпіричних даних; 

наукове спостереження; 

експеримент. 

Новальська Т. В.  

«Вивчення читача в 

українському 

бібліотекознавстві 

(друга половина XIX - 

початок XXI ст.)» 

(2007) 

Методологічною основою 

дисертаційного 

дослідження є 

загальнонаукові принципи 

історизму, об’єктивності, 

системності, розгляду подій 

та явищ в їх діалектиці та 

причинно-наслідкових 

зв’язках, соціологічного 

аналізу. На основі 

принципу історизму було 

розкрито процесуальний 

контекст дослідження 

бібліотечного 

читачезнавства; принцип 

об’єктивності уможливив 

виявлення необхідної 

повноти чинників та умов, 

які впливали на 

формування, 

функціонування та 

розвиток українського 

бібліотечного 

читачезнавства; системний 

підхід використано у 

поясненні дії його 

закономірностей у роботі 

бібліотек з вивчення 

читачів.  

методи порівняльного аналізу; 

спеціальні бібліотекознавчі та 

бібліографічні методи., 

соціологічні методи: 

опитування (анкетування, 

інтерв’ю), експертні оцінки, 

статистичний аналіз документів 

і матеріалів. 

Давидова І. О.  

«Інноваційна політика 

бібліотек України: зміст 

та стратегії розвитку в 

інформаційному 

суспільстві» (2008) 

Методологічний апарат 

дослідження складають 

загальнонаукові підходи до 

пізнання: системний, 

діяльнісний, 

інформаційний, 

когнітивний, 

соціокультурний та 

соціопроектний.  

дослідницькі методи: аналізу та 

синтезу, історико-генетичний, 

термінологічний, прогнозний, 

моделювання Джерелознавчий 

аналіз як метод емпіричного 

дослідження  

Міщук С. М.  

«Історико-

кодикографічні та 

бібліографічні 

дослідження 

рукописно-книжної 

спадщини України 

Методологічною основою 

дисертації є 

загальнонаукові підходи до 

наукового пізнання 

(системний, структурний, 

порівняльний), Дисертація 

ґрунтується на принципах 

з використанням 

історіографічного, 

хронологічного методів, 

класифікації, моделювання. 

Залучено проблемно-

тематичний і спеціальні методи 

історико-бібліотекознавчої 
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(друга половина XIX - 

30-ті роки XX ст.)» 

(2009) 

історизму, наукової 

об’єктивності, логічності.  

реконструкції, інформаційного 

та документознавчого аналізу,  

Шемаєва Г. В.  

«Бібліотека в системі 

наукової комунікації: 

коеволюційні процеси 

розвитку» 

(2009) 

Методологічною основою 

дисертаційного 

дослідження є соціально-

комунікаційний підхід, 

історико-генетичний, 

системний. інформаційний 

підходи, Когнітивний 

підхід Синергетичний 

підхід  

основні загальнонаукових та 

спеціальних методи 

дослідження: діалектичного, 

статистичного, компаративного, 

термінологічного, 

історіографічного, 

концептуального моделювання. 

Пашкова В. С.  

«Еволюція 

національних 

бібліотечних асоціацій 

(1876 - 2009)» (2010) 

Методологічна основа 

дисертаційного 

дослідження - принципи 

історизму, об’єктивності і 

системності. Під час роботи 

над різними аспектами 

теми (історичних, 

теоретичних і прикладних) 

для досягнення мети 

дослідження і реалізації 

його завдань була. 

застосована система методів. 

- емпіричні (спостереження, 

опис) та теоретичні (аналіз, 

синтез, абстрагування, 

пояснення тощо) методи. 

загальноісторичні та історико-

соціологічні методи, зокрема, 

історико-порівняльний, 

історико-ретроспективний, 

історико-типологічний, 

статистичний. 

методи порівняльного 

бібліотекознавства.  

- Систематичне збирання та 

опис даних; 

- Наукова інтерпретація - аналіз 

і пояснення даних  

- Порівняльний аналіз і 

визначення тенденцій і 

закономірностей. 

Маркова В. А.  

«Книжкова комунікація: 

теорія, історія, 

перспективи розвитку» 

(2011) 

Методологічною основою 

дисертаційного 

дослідження є 

соціокомунікативний 

підхід, системний, 

структурно-

функціональний підхід 

системно-типологічний, 

синергетичний, історико-

генетичний та історико-

типологічний підходи . 

соціокультурний підхід;  

Метод компаративного аналізу, 

семіотичного аналізу методи 

наукового прогнозування, метод 

термінологічного аналізу, 

джерелознавчий пошук і аналіз 

друкованих та Інтернет-

публікацій, метод моделювання 

Кобєлєв О. М. 

«Інформаційно-

аналітична діяльність 

бібліотек України : 

теоретико-

методологічні засади 

розвитку» (2013) 

Застосування соціально-

комунікаційного підходу 

інформаційний, 

соціокультурний, 

системний, адаптивний.  

дослідницькі методи: історико-

генетичний, класифікаційний, 

гіпотетико-дедуктивний, 

термінологічний; 

джерелознавчий пошук, аналіз 

бібліотечної документації та 

сайтів, 
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Лобузіна К. В.  

«Знаннєві ресурси у 

бібліотечно-

інформаційній 

діяльності: організація, 

управління, доступ» 

(2013) 

 методи наукового пізнання 

(системний, структурно-

функціональний, класифікації, 

філософського холізму тощо), 

загального бібліотекознавства, 

методи та моделі теорії 

соціальної комунікації, 

технології управління знаннями 

та інтелектуальним капіталом, 

наукові (семантичні) методи 

опрацювання інформації, 

методи наукової бібліографії і 

книгознавства 

Добко Т. В.  

«Довідково-

бібліографічна 

діяльність бібліотек 

НАН України : 

трансформація змісту, 

форм і методів під 

впливом зміни 

інформаційно-

комунікаційного 

середовища (XX ст. - 

перше десятиліття XXI 

ст.)» (2013) 

історичний підхід, 

соціологічний – в роботі 

прямо не визначалися; 

комунікаційний підхід. 

загальнонаукові методи: 

системний та структурно-

функціональний, метод 

систематизації і класифікації; 

емпіричні методи 

(спостереження, порівняння, 

опис); теоретичні методи 

(аналіз, синтез, узагальнення, 

моделювання, пояснення); 

спеціальні (інформаційно-

комунікаційний, соціально-

комунікаційний); 

термінологічний аналіз; метод 

аналізу документів, 

соціологічний та статистичний 

методи, історико-порівняльний, 

конкретно-історичний, 

хронологічний, науково-

інформаційні методи 

Кунанець Н. Е.  

«Система бібліотечно-

інформаційного 

обслуговування 

користувачів з 

особливими потребами 

в Україні: історія, 

методологічні засади, 

перспективи» (2013) 

системний підхід, 

структурно-

функціональний підхід, 

інституційний підхід, 

інформаційний підхід, 

соціокомунікаційний, 

онтологій підхід  

системний аналіз, системно-

генетичній, системно-

діяльнісний методи, методи 

концептуального модулювання, 

кластерний аналіз, контент-

аналіз, методи консолідації 

інформації, джерелознавчий 

метод, історико-бібліографічний 

метод 

 

   

 

Необхідність звернення до широкого інструментарію суміжних 

дисциплін обумовлена інтеграційними процесами соціально-комунікаційної 

системи суспільства, необхідністю враховувати в діяльності бібліотек значну 

кількість факторів функціонування та розвитку бібліотечних інституцій. Крім 
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того, бібліотекознавство має традицію взаємодіяти із філософією, 

соціологією, наукознавством, психологією, культурологією та іншими 

гуманітарними дисциплінами. Інформатизація бібліотек вплинула на 

розвиток зв’язків бібліотекознавства з галуззю інформаційних технологій. 

Все це пояснює використання широкого кола методів досліджень галузі, а 

також урізноманітнення об’єктно-предметного складу бібліотекознавчих 

досліджень. 

Розширення спектру методів, що використовуються у бібліотекознавчих 

дослідженнях в цілому дало змогу фахівцям визначити численні 

взаємозв’язки, спільні способи надання доступу до інформаційних ресурсів і 

виконання завдань задоволення інформаційних потреб суспільства 

спорідненими документальними та інформаційними комунікаційними 

системами, встановити загальні наслідки впливу зовнішнього середовища, 

виявити сутність, ознаки, системні властивості комунікаційної діяльності 

бібліотек. 

Міждисциплінарний характер досліджень потребував підвищення рівня 

визначення об’єкту та поглиблення предмету дослідження для охоплення 

широкого спектру явищ та фактів бібліотечної справи країни, визначення 

загальних тенденції інтеграції бібліотек до інформаційного середовища 

сучасного суспільства, відслідковування змін у читацькій аудиторії, яка все 

більш схиляється до використання новітніх інформаційних та 

комунікаційних технологій. Як відзначає А. А. Соляник [181], 

характеризуючи методологічну базу власного дослідження, «нові підходи 

зумовлені становленням і розвитком документальної парадигми розвитку 

бібліотекознавства та базових положень документології. Це стало наслідком 

поширення соціально-комунікаційного вектору дослідження об’єктів 

бібліотечної справи і дозволило підійти до вивчення документопостачання як 

одного з проявів функціонування системи документальних комунікацій та 

інституціональної складової процесу документотворення – 

документорозповсюдження». В контексті теорії формування бібліотечних 
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фондів дослідниця доводить правомірність застосування «закону 

відповідності» та «закону метаморфізму до об’єкту бібліотекознавства». 

Застосування системного, інформаційного та соціокультурного підходів 

дало змогу Н. Е. Кунанець вивчати фактори, що впливають на ефективність 

функціонування бібліотек та обумовлюють їх якісні структурні, 

функціональні й організаційні трансформації в умовах інформатизації 

суспільства [116]. У дисертаційних дослідженнях відзначено, що всі ці зміни 

ведуть до посилення інтеграційних процесів в межах всієї бібліотечної 

системи України, на всіх її рівнях (І. О. Давидова, О. М. Кобєлєв). 

Історико-генетичний метод дозволив встановити передумови 

зародження та походження складових бібліотечної системи, визначити 

основні етапи і закономірності еволюції її складових, їх взаємозв’язок з 

інформаційно-комунікаційними процесами інфосфери, а також простежити 

процеси коеволюційного розвитку бібліотеки та системи наукової 

комунікації; уточнити елементи, засоби, форми і канали комунікації, виявити 

особливості їх використання вченими в різних галузях науки (Г. В. Шемаєва), 

сучасними трансформаціями бібліотечної діяльності (Л. Г. Петрова), етапи 

переходу від документної до документно-інформаційної й інформаційно-

когнітивної парадигм розвитку (І. О. Давидова, Г. В. Шемаєва), обґрунтувати 

зміст інноваційної політики бібліотек України та визначити стратегічні 

напрями їхнього розвитку з урахуванням різних рівнів функціонування в 

системі соціальних комунікацій суспільства (І. О. Давидова), простежити 

процеси еволюції інформаційно-аналітичної діяльності бібліотек та виявити 

головні фактори її розвитку, встановити передумови зародження та 

походження інформаційно-аналітичної діяльності в бібліотеці, визначити та 

охарактеризувати основні етапи і закономірності її еволюції, вплив на 

бібліотечну діяльність, на формування й функціонування бібліотечного 

соціального інституту в умовах змін у соціокультурному середовищі 

(О. М. Кобелев). 
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Зазначимо, що І. О. Давидова та В. А. Маркова захищалися вже після 

проведення в 2007 р. реорганізації спеціальності 07.00.08 — «Книгознавство, 

бібліотекознавство, бібліографознавство». Відповідно до наказу ВАК 

України від 14.12.2007 № 867 номенклатура наукових спеціальностей 

поповнилась новою галуззю «27 — Соціальні комунікації», до якої і було 

віднесено наукову спеціальність «Книгознавство, бібліотекознавство, 

бібліографознавство» з можливістю присвоєння наукового ступеня з 

історичних наук та соціальних комунікацій. 

Після затвердження нового наукового напряму з соціальних комунікацій 

методологічною основою дисертаційних досліджень є соціально-

комунікаційний підхід, використання якого дозволило висвітлити 

метасистемні аспекти трансформації бібліотек (І. О. Давидова), з’ясувати 

сутність книжкової комунікації (В. А. Маркова). 

До методологічної бази досліджень обґрунтовано введено нові 

дослідницькі методи, що до цього часу фрагментарно зустрічалися в 

публікаціях бібліотечних фахівців. Серед них можна назвати: 

– синергетичний підхід, що дозволив на науковій основі виявити 

основні моменти біфуркації розвитку засобів соціальної комунікації, зокрема 

книжкової комунікації у дослідженні В. А. Маркової, відзначити певний стан 

турбулентності в системі аналітичної діяльності бібліотек (О. М. Кобєлєв), 

визначити систему наукової комунікації як відкриту, нелінійну, що має 

безліч варіантів взаємообміну інформацією та знаннями між ученими 

(Г. В. Шемаєва); 

– когнітивний підхід сприяв пізнанню процесів наукової творчості, руху 

ідей науковців різних галузей у соціумі, дозволив виявити інтегративні 

тенденції розвитку науки та визначити об’єднуючу роль бібліотеки в 

забезпеченні тісних взаємозв’язків між структурними компонентами науки та 

її зв’язків із зовнішнім середовищем (Г. В. Шемаєва);  

– адаптивний підхід, застосування якого дозволило визначити зміни у 

сучасному соціально-комунікаційному середовищі (О. М. Кобелев); 
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– соціопроектний підхід до організації інноваційної діяльності бібліотек 

дав змогу дослідити напрями проектування цілеспрямованої діяльності, 

метою якої є формулювання та моделювання уявлень про виробничу 

діяльність бібліотек, її кінцевого результату та наслідків (І. О. Давидова); 

– семіотичний підхід у вигляді семіотичного аналізу, що було 

використано для з’ясування сутності книги як знакової системи 

(В. А. Маркова);  

– соціокультурний підхід, що було введено в методологію 

бібліотекознавчих досліджень в Україні у монографії В. О. Ільганаєвої ще у 

1996 р. [77]; 

– термінологічний підхід, використаний в межах докторських 

досліджень значно збагатив теоретичну базу сучасного бібліотекознавства, 

забезпечуючи уточнення поля понять бібліотечної сфери, зміст яких дещо 

змінився під впливом змін у бібліотечній діяльності та в оточуючому 

середовищі функціонування бібліотек. Зокрема було уточнено обсяг та зміст 

поняття «інформаційна аналітика», доповнено існуючу класифікацію 

інформаційно-аналітичних продуктів та послуг бібліотек, визначено обсяг і 

зміст базових понять «бібліотечне виробництво», «інноваційна політика 

бібліотек» (І. О. Давидова). 

Г. В. Шемаєва визначає роль електронних ресурсів бібліотек України в 

сучасній системі наукової комунікації як необхідну умову підвищення якості 

інформаційного забезпечення та інтеграції до світового інформаційного 

простору. Крім того, вона визначає феномен електронних ресурсів бібліотек 

як актуальний масив наукової інформації, що використовується для 

соціальних і специфічних потреб науки [212]. 

Аналіз методологічної частини бібліотекознавчих досліджень 

підтверджує положення про розширення інструментарію бібліотечної науки. 

До методологічного поля досліджень було введено наступні методи: 
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– логістичний метод дослідження бібліотек на основі аналізу 

продуктивності їх функціонування з точки зору своєчасності прийняття 

виважених управлінських рішень (А. А. Соляник); 

– прогностичний метод дав змогу обґрунтувати системні елементи 

інноваційної політики бібліотек в Україні, сформувати стратегічне бачення її 

змістового наповнення (І. О. Давидова). Також цей метод застосовувався для 

визначення перспектив розвитку системи книжкової комунікації в новому 

комунікаційному просторі (В. А. Маркова); 

– метод моделювання дозволив запропонувати модель інноваційної 

політики бібліотек України та визначити стратегічні напрями їх розвитку, 

особливо метод концептуального моделювання (Г. В. Шемаєва, 

І. О. Давидова, Л. Г. Петрова, Н. Е. Кунанець); 

– джерелознавчий аналіз як метод емпіричного дослідження дав змогу 

вивчити наукове ставлення до трансформації й інноваційного розвитку БСІ 

та їх взаємозв’язку, виявити існуючі точки зору відносно перспектив 

розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві. Зокрема, в електронному 

оточенні бібліотечної діяльності розвивається сайтометричний метод 

(О. М. Кобєлєв). 

В докторських дисертаціях було поглиблено теоретичне обґрунтування 

використання наукових методів, що вже увійшли до дослідницького 

інструментарію бібліотекознавчих досліджень. До них належать: 

– спеціальні методи історико-бібліотекознавчої реконструкції, 

інформаційного та документознавчого аналізу, що дали можливість 

проаналізувати специфіку і розвиток кодикографії як розділу кодикології та 

бібліографії стародруків, окреслити комплекс актуальних питань історії 

українського суспільства (С. М. Міщук); 

– наукова інтерпретація – аналіз і пояснення даних з урахуванням їх 

зв’язків і соціальних відносин, розгляд отриманих даних в різних історичних, 

соціальних і культурних умовах, які визначаються особливостями 
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історичного, політичного, культурного, географічного розвитку країн, для 

створення бази для їх порівняння (В. С. Пашкова); 

– порівняльний аналіз і визначення тенденцій та закономірностей 

розвитку національних бібліотечних асоціацій, а також їх впливу на розвиток 

професії та бібліотечної справи (Т. В. Навальська, Г. В. Шемаєва, 

В. С. Пашкова, В. А. Маркова, Л. Г. Петрова); 

– визначилися групи спеціальних біліотекознавчих та 

бібліографознавчих методів (К. В. Лобузіна, Н. Е. Кунанець), і спеціальних 

методів соціально-комунікаційної теорії (Т. В. Добко). 

Було проведено порівняння теоретико-методологічної бази 

дисертаційних досліджень першої та другої груп авторефератів на основі 

групування методів досліджень, застосованих у дисертаційних розвідках. 

Відповідні дані приведені у Таблиці 2.5. В таблицю було внесено 

формулювання методів у тому вигляді, в якому вони були застосовані в 

тексті автореферату.  

Таблиця 2.5.  

Порівняння використання наукових методів в кандидатських та  

докторських дисертаціях 

№ Методи дослідження Кандидатські Докторські 

 Наукові підходи 

1 соціально-культурний 1 3 

2 соціально-комунікаційний 3 7 

3 системний  4 11 

4 діяльнісний 3 2 

5 інформаційний 2 4 

6 когнітивний   2 

7 семіотичний   2 

8 історико-генетичний  3 

9 історико-еволюційний  1 

10 історико-типологічний  2 

11 адаптаційний   1 

12 синергетичний  2 

13 соціо-проектний  1 

14 структурний  3 

15 структурно-функціональний  2 1 

16 системно-типологічний  1 
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17 компаративний  2 1 

18 модельний  1 3 

19 макроекономічний   1 

20 історичний  1 2 

21 діалектичний  2 

 Наукові методи 

1 метод моделювання 3 9 

2 метод прогнозування   3 

3 соціологічні методи (анкетування, 

інтерв’ю, спостереження) 

5 3 

4 метод аналізу документів 3 5 

5 логістичний метод  1 

6 джерелознавчий метод  2 5 

7 методи історико-бібліотекознавчої 

реконструкції 

 3 

8 порівняльний метод 5 6 

9 соціальне проектування 1  

10 метод аналізу та синтезу  5 4 

11 метод систематизації 3 4 

12 кількісний та якісний аналіз 1  

13 структурно-функціональний аналіз 3 2 

14 метод концептуалізації 1 3 

15 контент-аналіз публікацій  2  

16 термінологічний метод 3 7 

17 аксіологічний аналіз 1  

18 статистичний 3 3 

19 метод узагальнення 4 1 

20 класифікаційний 1 5 

21 історико-генетичний  5 

22 спеціальні бібліотекознавчі та біографічні 

методи 

1 4 

23 історіографічний метод  3 

24 хронологічний метод  2 

25 метод концептуального моделювання  3 

26 історико-соціологічні методи  1 3 

27 метод систематизації 1 2 

 

Аналіз наведених даних свідчить, що, фактично, мікромасив 

регіональних досліджень на рівні кандидатських дисертацій своїм 

інструментарієм не відрізняється від загальнобібліотекознавчих досліджень 

докторського рівня. В обох групах авторефератів докторських та 
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кандидатських дисертацій не було виявлено регіонального підходу, 

регіонального аналізу, регіонально-спеціальних методів досліджень, окрім 

регіонально-порівняльного методу, що зустрівся в роботі Л. Г. Бакуменко 

(див. Додаток Д). В таблиці 2.5 він був віднесений до порівняльного методу. 

До завдань нашого дослідження не входило проведення глибокого аналізу 

інструментарію досліджень як спеціального об’єкту, тому ми зробили лише 

загальний висновок щодо когерентності підходів та методів на основі 

формального аналізу заявлених авторами досліджень наукових методів. Це 

питання заслуговує на подальше вивчення, особливо з огляду на різноманіття 

формулювань дослідницького інструментарію, а також ставлення науковців 

до визначення підходів та методів. 

У межах розв’язання завдань нашого дослідження ми скористалися 

результатами попередніх бібліометричних досліджень бібліотекознавчого 

спрямування для порівняння з фактами, що були виявлені в ході вивчення 

методологічного рівня розвитку регіональних бібліотекознавчих досліджень. 

Зокрема відзначимо, що і в цій частині спостерігається домінування 

прикладних наукових розвідок. Це також стосується і бібліографознавчих 

досліджень, на що звертає увагу Л. В. Глазунова, підсумовуючи проведений 

аналіз дисертацій як індикатора розвитку бібліографознавства [54]. Слід 

додати, що досліджуваний автором масив авторефератів дисертаційних 

досліджень з бібліографознавства характеризується фрагментарністю, 

відсутністю цілісності і високої теоретико-методологічної бази. При цьому 

провідним методом залишається аналіз сукупності бібліографічних ресурсів, 

опис фактів і явищ. Відсутні дисертації загальнотеоретичного та 

методологічного спрямування, в яких очікуваними були би онтологічні, 

гносеологічні, морфологічні, семантичні, соціально-психологічні аспекти 

функціонування бібліографії в цілому та окремих її складових; рефлексії 

бібліографознавства як наукової та навчальної дисципліни. Аналогічна 

ситуація спостерігається також в площині бібліотекознавчих, 

бібліографознавчих досліджень, аналіз яких був проведений 
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Л. А. Литвиновою [122; 123]. Згідно з висновками Л. А. Литвинової, за період 

2008−2010 рр. доведеним фактом є те, що проблеми соціальної значущості й 

відповідності бібліотек реаліям інформаційного суспільства з його 

глобальними преференціями, значно підвищує роль бібліотек у формуванні 

нової комунікативної реальності. Підтвердженням цього факту є напрями 

бібліотекознавчих досліджень останніх років, серед яких посилюються 

теоретико-методологічні засади управління інноваційним розвитком 

бібліотек України, включаючи їх функціонування на документно-

інформаційному й інформаційно-когнітивному рівнях, процеси 

коеволюційного розвитку бібліотеки і системи наукової комунікації, 

теоретико-організаційні засади виховної діяльності бібліотек ЗВО за умов 

розширення їх соціально-комунікаційних функцій, теоретичні й 

методологічні засади управління професійно-діяльнісним середовищем 

бібліотек, теоретико-методологічні алгоритми адаптації комунікаційних 

технологій до бібліотечної діяльності, утворення єдиного інформаційно-

комунікаційного простору. 

Л. А. Литвинова робить висновок про те, що основною метою 

бібліотечної діяльності стає формування бібліотечно-інформаційного 

простору, що передбачає колективне створення та використання спільних 

ресурсів, тому в сучасних умовах виникає потреба в зміцненні інформаційної 

взаємодії між бібліотеками на основі перспективних інформаційних 

технологій та стандартів, створення комфортного інформаційного 

середовища бібліотек. 

Не виявлено також використання регіонального бібліотекознавства в 

структурі бібліотекознавчих досліджень, що проводилися у НБУВ, про що 

свідчить відповідний аналіз в історичній ретроспективі та в останнє 

десятиріччя ХХІ ст. [47, с. 142−149]. О. В. Воскобойнікова-Гузєва відзначає, 

що наукова школа НБУВ має дев’яносторічний досвід здійснення досліджень 

у галузі бібліотекознавства, бібліографознавства та книгознавства [47]. 

Дослідниця вказує, що з початку 90-х років ХХ ст. у зв’язку з організацією у 
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структурі НБУВ ряду науково-дослідних інститутів (бібліотекознавства, 

української книги, рукопису, архівознавства, біографічних досліджень), 

центрів і служб науково-дослідна діяльність здійснюється в межах чотирьох 

наукових напрямів, визначених Національною академією наук України (НАН 

України) – «Формування і використання науково-інформаційних ресурсів. 

Інформатизація бібліотек», «Створення національної бібліографії. Українська 

біографістика», «Нові технології збереження, консервації та реставрації 

бібліотечних фондів», «Вивчення, збереження та видання української 

історико-культурної спадщини». Тобто регіональне бібліотекознавство 

відсутнє в структурі досліджень НБУВ, та, як свідчать результати нашого 

дослідження, бібліотекознавчі розвідки регіональної тематики практично 

повністю знаходяться в науковому полі регіональних центрів 

бібліотекознавчих досліджень, якими є бібліотеки різних систем та відомств, 

переважно ОУНБ або фахові ЗВО. 

Ми з’ясували наявність певної однорідності інструментарію досліджень 

з явними регіональними ознаками із загальною бібліотекознавчою 

методологією, що підтверджують дані порівняння показників з експертним 

масивом докторських дисертацій бібліотечного профілю. Це дає нам змогу 

стверджувати про методологічну єдність наукових розвідок і програм 

досліджень при вивченні бібліотекознавчих об’єктів різного рівня: 

локальних, регіональних, національних. 

Матеріали дослідження свідчать про те, що нема підстав для 

структурного розширення теорії бібліотекознавства, виходячи з 

територіальної організації бібліотечної справи в Україні. Досвід проведення 

бібліотекознавчих наукових розвідок в бібліотеках регіонів, а також 

дисертаційні дослідження фахівців різних бібліотечних установ, зокрема 

фахових професійних ЗВО, доводить, що в Україні фактично існує єдина 

системна методологія бібліотекознавства. Різниця спостерігається лише в 

характері та глибині дослідження об’єктів та явищ бібліотечної сфери 

діяльності. Це, в свою чергу, зумовлює звуження інструментарію, що 
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використовується для проведення досліджень у регіональних бібліотечних 

установах. Розширенню спектру методів бібліотекознавчих досліджень, а 

також створенню умов інтеграції фундаментальних та прикладних 

досліджень в бібліотечній сфері сприяли бібліотекознавчі дослідження на 

рівні докторських дисертацій, кількість яких зросла в першому десятиріччі 

ХХІ ст. На нашу думку, цей факт заслуговує на увагу з огляду на 

поглиблення теоретико-методологічної бази досліджень, що проводяться 

різними бібліотечними установами (бібліотеки різних типів і видів, різного 

організаційного рівня, навчальні та дослідницькі структури в галузі 

бібліотекознавства). 

 

2.2. Характерні риси науково-дослідної роботи в бібліотеках регіонів 

України в умовах об’єднаних територіальних громад 

 

НДР є невід’ємною складовою діяльності бібліотек. Бібліотеки 

національного та регіонального рівнів мають всі необхідні можливості для 

проведення самостійних наукових досліджень на відміну від публічних 

бібліотек, що залучаються до інституціональних досліджень в межах регіону 

або країни, але елементи наукової роботи притаманні будь-якій бібліотеці. В 

результаті НДР формується важливий контент, який використовується для 

вирішення поточних та стратегічних завдань бібліотек з виконання ними їх 

соціально-комунікаційних функцій. 

За даними офіційної статистики, бібліотечна мережа країни нараховує 

близько 40 тис. бібліотек державної та комунальної власності, різного 

відомчого підпорядкування: публічних (у тому числі спеціалізованих для 

дітей, юнацтва), технічних, сільськогосподарських, медичних, академічних, 

освітянських бібліотек та бібліотек ЗВО, а також бібліотек для сліпих [191]. 

Інфраструктура регіонального бібліотекознавства свідчить, що у період, 

який нами вивчається, суб’єктами НДР виступають бібліотеки різних рівнів і 

профілів (таблиця 2.1.).  
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Історично в інфраструктурі українського бібліотекознавства 

функціонують дві найбільші регіональні бібліотеки України, які є 

всеукраїнськими центрами багатогалузевого профілю, – це Одеська 

національна наукова бібліотека (ОННБ) та Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В. Г. Короленка (ХДНБ), підпорядковані Міністерству 

культури України. Донедавна саме ці книгозбірні офіційно виконували 

функції методичних, організаційних та координаційних центрів для бібліотек 

відповідно Півдня та Сходу України. 

Таблиця 2.1. 

Суб’єкти науково-дослідної роботи в бібліотеках регіонів України 

Профілі 

Рівні 

Універсальний Багатогалузевий Галузевий профіль 

Всеукраїнський 

рівень 

 Одеська національна наукова 

бібліотека (ОННБ); 

Харківська державна наукова 

бібліотека ім. В.Г. Короленка 

(ХДНБ) 

 

Регіональний 

рівень 

Обласні 

універсальні 

наукові бібліотеки 

Зональні об’єднання 

бібліотек ЗВО 

Обласні галузеві 

бібліотеки: медичні, 

педагогічні 

 

ОННБ з 1964 року за рішенням колегії Міністерства культури УРСР 

була зональним організаційно-методичним, науково-бібліографічним та 

інформаційним центром Півдня України, а також координаційним науково-

методичним та інформаційним центром в Україні з питань пропаганди 

природничо-наукових та екологічних знань, з питань релігієзнавства. З 1975 

року на бібліотеку покладалися функції обласного універсального 

депозитарію Півдня України. 

Регіональні бібліотекознавчі дослідження ОННБ здійснює відповідно до 

статутних функцій: 

– регіонального центру репрографії, консервації та реставрації 
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документів, віднесених до національної спадщини, пам’яток історії та 

культури; 

– зонального організаційно-методичного, науково-бібліографічного та 

інформаційного центру півдня України (Одеська, Кіровоградська, Запорізька, 

Херсонська, Миколаївська області); 

– координаційного та методичного центру для бібліотек України з 

популяризації природничих наук та релігієзнавства; 

– зонального центру з розробки основних напрямів та підготовки 

фундаментальних видань загальнонаціональної та краєзнавчої бібліографії, 

науково-допоміжної та рекомендаційної бібліографії. 

На сучасному етапі бібліотека посилила увагу до НДР, провівши 

структурну реорганізацію. У 2016 році на базі сектора науково-дослідної 

роботи, що функціонував як складова науково-методичного відділу було 

виокремлено науково-дослідний відділ. Серед завдань регіонального 

спрямування варто відмітити: проведення наукових досліджень теоретичного 

та прикладного характеру з найважливіших проблем бібліотекознавства, з 

практики роботи ОННБ та бібліотек південного регіону України; 

впровадження результатів наукових досліджень провідних бібліотек України 

та інших країн світу в практику роботи ОННБ та бібліотек південного 

регіону України; надання консультативної та методичної допомоги 

бібліотекам південного регіону України з питань організації та проведення 

наукових досліджень; узагальнення досвіду науково-дослідницької роботи 

ОННБ і бібліотек південного регіону України та поширення його шляхом 

публікацій в фахових виданнях та засобах масової інформації; складання 

зведених річних перспективних планів науково-дослідницької роботи ОННБ 

та здійснення контролю за їх виконанням; підготовка інформації про хід 

виконання НДР та складання зведених звітів про результати діяльності тощо. 

Дослідницькі проекти ОННБ охоплюють переважно фондознавчу та 

кадрову проблематику, вивчення інформаційних потреб користувачів, 

зокрема: «Читацькі запити на літературу природничо-наукової тематики в 
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бібліотеках Півдня України», «Читацькі запити на літературу з питань 

мистецтва в бібліотеках України», «Читацькі запити на релігійну і 

релігієзнавчу літературу в бібліотеках України», «Персонал ОННБ  

ім. М. Горького: шляхи удосконалення кадрового менеджменту», 

«Психологічний портрет бібліографа на фоні вимог сучасності». 

З 2009 року науково-методична діяльність ОННБ характеризується 

посиленням зв’язків з публічними бібліотеками Півдня України. Крім того, 

розпочалось визначення нових пріоритетів в НМР. Нині серед основних 

напрямів науково-методичної роботи: організація заходів 

загальнодержавного та регіонального рівня; робота з регламентуючими та 

нормативними документами в галузі бібліотечної справи (зауваження до 

нормативних і регламентуючих документів загальнодержавного значення та 

розробка нормативно-регламентуючої документації ОННБ); методичне 

забезпечення підвищення фахового рівня. 

У 2009 р. започатковано регіональний конкурс на краще бібліографічне 

та методичне видання публічних бібліотек Півдня України. Мета конкурсу – 

налагодження контактів з бібліографами і методистами обласних бібліотек 

Півдня України, фахівців науково-бібліографічного та науково-методичного 

відділів, обмін досвідом підготовки бібліографічних і методичних 

посібників. Для бібліотек Півдня України проводяться семінари з питань 

роботи з рідкісними та цінними виданнями. Основною метою його було 

навчання принципів виявлення стародруків та їх ідентифікації, надання цим 

документам відповідної оцінки та здійснення наукового опису. 

З 2011 року, спираючись на високий рівень підготовки бібліографічних 

посібників, досвід бібліографічної роботи, у тому числі із залученням 

інноваційних технологій, ОННБ започаткувала проведення раз на два роки 

семінарів для бібліотечних працівників з актуальних бібліографічних питань: 

«Бібліографічна діяльність бібліотек у новому інформаційному середовищі» 

(2011), «Біографічні та біобібліографічні дослідження» (2013), 

«Рекомендаційна бібліографія в столітті знань» (2015). У заходах беруть 
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участь як фахівці з провідних бібліотек України (НБУ ім. Ярослава Мудрого, 

Національної історичної бібліотеки, ОУНБ), так і з міських і районних 

бібліотек, зокрема Одещини. Програма семінарів поєднує лекції та тренінги. 

Харківська державна наукова бібліотека ім. В. Г. Короленка (ХДНБ) як 

провідний науково-дослідний центр в галузі бібліотекознавства, 

бібліографознавства та книгознавства, щороку розробляє 14–15 досліджень 

всеукраїнського, регіонального та локального рівнів, серед них 

фундаментальні: «Документальна пам'ять України», «Реституція 

бібліотечних фондів», «Українська книга та періодичні видання у фондах 

бібліотек та музеїв системи Міністерства культури України (1574–1923 рр.)» 

та ін.  

З 1964 р. відповідно до «Положення про організацію науково-

методичної і бібліографічної роботи наукових бібліотек на допомогу 

бібліотекам республіки» ХДНБ виконувала функції координаційного, 

організаційно-методичного та інформаційно-бібліографічного центру з 

питань пропаганди технічної літератури та зонального центру з надання 

методичної допомоги з різних напрямків діяльності бібліотекам Східної 

України. 

До 2014 р. у структурі бібліотеки окремо функціонував науково-

дослідний відділ бібліотекознавства і бібліографознавства, який було 

реорганізовано у сектор науково-дослідної роботи у складі відділу науково-

методичної роботи. Проте структурні трансформації не спричинили 

суттєвого погіршення стану НДР, адже кожний функціональний відділ ХДНБ 

у відповідності до Положення проводить наукові розвідки, надає методичну 

допомогу за своїм напрямом. Так, науково-дослідний відділ 

документознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів (очолює доктор 

філологічних наук, професор І. Я. Лосієвський) поширює свою діяльність як 

науково-методичний центр з питань книгознавства, формування, збереження, 

експертизи та використання раритетних бібліотечних зібрань на всю Україну. 

Напрямами НДР ХДНБ визначено: участь у спільних проектах із 
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закладами освіти, науки, культури; доведення результатів НДР до органів 

законодавчої і виконавчої влади з метою прийняття науково обґрунтованих 

управлінських рішень, забезпечення взаємодії бібліотек регіону у проведенні 

досліджень і надання консалтингової допомоги з їхньої організації і 

методики. 

Для ефективної реалізації бібліотечного потенціалу регіону ХДНБ 

проводить регіональні дослідження на основі координації і кооперації 

наукової діяльності з формування і впровадження основних напрямів 

регіональної бібліотечної політики. Посилилася увага до наукового 

обґрунтування проблематики функціонування та використання бібліотечних 

ресурсів регіону, зокрема: «Формування розподіленого бібліотечного фонду 

м. Харкова з урахуванням регіональних потреб», «Інформаційні ресурси 

бібліотек Харкова», «Галузеві патентні фонди Харкова на допомогу 

інноваційній діяльності», «Електронні інформаційні ресурси бібліотек 

Харкова: склад та використання», «Електронні каталоги наукових бібліотек 

Харкова: ефективність використання і напрямки вдосконалення». 

Дослідниками розроблялися актуальні питання бібліотечної практики: 

«Харків – територія читання молоді», «Запити представників етнічних 

меншин, що мешкають на території Харкова, на документи з теорії 

національної культури та літератури», «Історія Слобожанщини: бібліотечні 

аспекти вивчення». 

У 2012–2013 рр. проводилося регіональне дослідження «Взаємодія 

бібліотек Харкова як умова їх розвитку», яке стало продовженням теми 

«Інформаційні ресурси бібліотек Харкова». Всього в дослідженні взяло 

участь 39 бібліотек різного відомчого підпорядкування. Дослідження 

проводилося спільно з кафедрою бібліотекознавства і соціальних 

комунікацій ХДАК, фахівці якої надавали теоретико-методологічну 

допомогу дослідникам. Мета – розробка теоретико-методичних засад 

створення єдиного міжбібліотечного міжвідомчого інформаційного простору. 

Об’єкт дослідження – корпоративний бібліотечний рух регіону. Предмет 
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дослідження – специфіка міжвідомчої взаємодії і партнерства бібліотек 

Харкова. 

Результати анкетування дозволяють дійти висновків: 

–  корпоративне формування й інтеграція інформаційних ресурсів в 

бібліотеках регіону реалізується передусім в межах одного відомчого 

підпорядкування; 

–  50% корпоративних проектів, в яких беруть участь харківські 

бібліотеки є регіональними, 22% – всеукраїнськими, 15% – міжнародними, 

13% – міжрегіональними; 

–  лідерами корпоративного бібліотечного руху в місті є ХДНБ  

ім. В. Г. Короленка (очолює 17 проектів) та ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського 

(очолює 6 проектів); 

–  найбільша кількість корпоративних проектів, що очолюють харківські 

бібліотеки припадає на сферу професійних комунікацій (78%); 

–  бібліотечне співтовариство визнає необхідність ведення 

корпоративних проектів, відзначаючи ряд переваг участі в них, а також 

доцільність створення єдиного міжбібліотечного регіонального центру; 

–  серед бібліотек, які вже зараз готові очолити один з напрямів 

корпоративної взаємодії – ХОБД, ХДНБ ім. В. Г. Короленка, НБ ХНУ  

ім. В. Н. Каразіна, НБ УІПА та ЦМБ ім. В. Г. Бєлінського; 

–  очолити міжбібліотечний регіональний центр, на думку бібліотечного 

співтовариства, слід ХОВ «УБА»; 

–  корпоративна взаємодія бібліотек Харкова має спрямовуватися на 

максимально повне задоволення інформаційних потреб читачів регіону, а 

також на усунення дублювання різних бібліотечних операцій бібліотек-

учасниць; 

–  віддалений доступ до широкого асортименту видань з бібліотечних 

фондів читачам може забезпечити міжбібліотечний онлайн-центр, створений 

на базі веб-сайту ХОВ «УБА»; 

–  впровадження комунікативного формату в практику роботи бібліотек 
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сприятимуть запропоновані за результатами дослідження алгоритми 

корпоративної взаємодії. 

Корпоративна взаємодія бібліотек Харкова має спрямовуватися на 

максимально повне задоволення інформаційних потреб читачів регіону, а 

також на усунення дублювання різних бібліотечних операцій бібліотек-

учасниць. Одним із шляхів до зміцнення корпоративної взаємодії вбачається 

розробка алгоритму координації діяльності бібліотек-партнерів, що візьмуть 

участь у регіональних проектах (алгоритм взаємодії). 

Практичними результатами НДР також є: 

– створення каталогу корпоративних проектів харківського регіону 

(відображено 86 проектів: 43 регіональних, 11 – міжрегіональних, 19 – 

всеукраїнських і 13 міжнародних). В ньому надається інформація:  

– корпоративне формування й інтеграція інформаційних ресурсів: 

корпоративні каталоги, повнотекстові електронні колекції, спільні бази 

даних; 2. створення корпоративного інформаційного простору бібліотечних 

послуг та сервісів: спільне інформаційне обслуговування, об’єднані служби 

електронної доставки документів, об’єднана віртуальна довідкова служба 

бібліотек, соціальні програми і проекти; 3. формування інфраструктури 

професіональних комунікацій: корпоративні наукові дослідження, наукові 

конференції, семінари, круглі столи, тренінги, курси, стажування, конкурси, 

блоги та форуми; 

– розробка алгоритмів корпоративної взаємодії бібліотек (принципи 

діяльності ХОВ «УБА» в межах корпоративної взаємодії, взаємодія бібліотек 

Харкова на базі ХОВ «УБА», партнери ХОВ «УБА» в межах корпоративної 

взаємодії бібліотек регіону, система обслуговування користувачів на базі 

корпоративної взаємодії бібліотек-учасниць ХОВ «УБА»). 

В контексті реалізації навчально-інноваційного проекту «Школа 

бібліотечного журналіста» у 2013–2014 рр. ХДНБ ініційоване проведення 

регіонального дослідження «Бібліотека у медіа-просторі регіону». 

Актуальність теми обумовлена побудовою соціально орієнтованого 



114 

 

інформаційного суспільства, активною інтеграцією до світового 

інформаційного простору, медіатизацією всіх сфер людського життя, 

необхідністю активного позиціювання бібліотек у медіапросторі. На меті 

дослідження – визначення місця і ролі бібліотеки у медіа-просторі через 

виявлення тих функцій, які вона виконує сьогодні на регіональному рівні. 

Об’єктом дослідження стала бібліотека, як один із соціальних інститутів 

документально-комунікаційної структури регіону, предметом – її місце та 

функції в сучасному медіа-просторі регіону. 

Наукова новизна полягає у тому, що вперше досліджений сучасний стан 

бібліотечної журналістики, вивчений досвід і узагальнені кращі практики з 

питань взаємодії бібліотек і ЗМІ, створення медіа-продуктів, медіа-центрів, 

медіа-проектів, підвищення рівня медіаграмотності фахівців і населення 

Східної України; досліджено стан системи бібліотечної преси, проведено 

моніторинг бібліотечної блогосфери і подкастингу в Україні. Обґрунтовані 

основи формування медіа-простору бібліотеки, що базуються на принципах 

відкритості, активного діалогу, широкої журналістської діяльності. 

Запропонована оригінальна класифікація медіа-ресурсів бібліотеки (медіа-

карта) за соціальним призначенням як початкова база для інтеграції в медіа-

простір регіону. 

Учасниками дослідження стали ОУНБ Донецької, Дніпропетровської, 

Полтавської, Луганської і Харківської областей. Вперше у дослідженні взяли 

участь обласні дитячі і юнацькі бібліотеки. 

Проведений аналіз дозволив зробити висновки щодо медіа-діяльності 

сучасних книгозбірень як одного із соціальних інститутів культурно-

інформаційного ландшафту регіону; виявити типологію та позиціонування 

бібліотечної журналістики (в т.ч. відсоткове співвідношення між 

друкованими, Інтернет та телевізійними виданнями, основні актуальні 

проблеми використання бібліотечної журналістики), рівні реалізації 

комунікаційних стратегій бібліотек у використанні резервів газетно-

журнальної, Інтернет і тележурналістики; визначити напрями і характерні 
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особливості застосування бібліотеками соціокомунікативних технологій; 

накреслити шляхи формування та підвищення рівня медіа-грамотності 

фахівців. 

У 1991 р. за результатами НДР бібліотеки були започатковані 

«Короленківські читання», які згодом перетворилися на регіональний 

науковий форум, спрямований на зміцнення бібліотекознавчого потенціалу, 

заснованого на наукових традиціях і орієнтованого на подальший розвиток 

установи і бібліотечно-інформаційної системи регіону. З 1998 р. 

«Короленківські читання» формат було змінено на регіональну науково-

практичну конференцію, мета якої полягає у визначенні стратегії наукової 

діяльності бібліотек регіону. Завданням організаторів перших читань було 

об'єднання зусиль дослідників, які займалися вивченням регіональних 

проблем бібліотечної і книжкової справи та їх активізація. З 2006 р. науково-

практична конференція стала тематичною: «Роль бібліотек у житті регіонів» 

(2007), «Робота бібліотек України на допомогу незахищеним верствам 

населення» (2008), «Наукова діяльність як стратегічний напрямок розвитку 

бібліотек регіону» (2010), «Взаємодія та партнерство бібліотек у 

регіональному інформаційному просторі» (2012), «Бібліотеки, архіви, музеї: 

формування цифрового регіонального простору» (2014). 

З 2009 р. змінений формат конференції – професійна програма в 

основному складається із секцій, майстер-класів, спеціалізованих та 

проблемних семінарів і «круглих столів», заходів з підбиття підсумків 

регіонального конкурсу наукових робіт та інноваційних проектів імені 

Л. Б. Хавкіної серед молодих спеціалістів бібліотек, аспірантів, магістрів та 

студентів Харкова, бінарних тренінгів. 

Регіональна консолідація наукового потенціалу забезпечується участю 

викладачів ХДАК, що суттєво підвищує науково-теоретичне значення 

конференції, та представників бібліотек різних систем та відомств Східного 

регіону – Полтавської, Сумської, Дніпропетровської, Харківської області. 

У жовтні 2014 р. ХДНБ ініційовано регіональний цифровий проект 
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«Бібліотечна енциклопедія Харківщини», який має на меті акумуляцію 

когнітивного потенціалу практичної та наукової інформаційної, бібліотечно-

бібліографічної діяльності як за змістом, так і за формою. В межах проекту 

проводиться науково-дослідницька робота з виявлення, обробки, 

узагальнення та репрезентації матеріалів історичного, теоретичного та 

прикладного характеру. Ресурс об’єднує здобутки харківської бібліотечної 

школи – ХДНБ, ХДАК, бібліотеки-методичні центри Харкова та області і 

методичні об’єднання бібліотек ЗВО міста. 

Мета проекту – комплексне представлення загального здобутку 

бібліотечної галузі у регіональному аспекті та його популяризація, 

професійна інтелектуальна інтеграція. Актуальність НДР обумовлена 

необхідністю відтворення сучасної ситуації у бібліотечній та культурній, 

науково-освітній сферах відповідно до системи наукових поглядів, 

покращення іміджу бібліотек як провідних культурно-освітніх закладів та 

створення умов для вирішення низки проблемних питань бібліотечної 

практики. Поряд з цим, проект передбачає розгорнуті історико-

бібліотекознавчі дослідження та виявлення маловідомих сторінок галузевої 

історії, її персоніфікацію. 

Об’єкт дослідження – науковий та виробничий здобуток бібліотечної 

галузі регіону. Предмет дослідження – історія та сучасний стан бібліотечних 

установ Харкова та області, сучасні напрями та форми практичної діяльності 

бібліотек, біографічні матеріали про видатних діячів бібліотечної справи 

регіону, професійна регіональна комунікація. 

Основні методи дослідження: аналіз (термінологічний, документів та 

ін.), структурно-функціональний метод, опитування (анкетування, інтерв’ю), 

ранжування та ін. Практичне значення НДР полягає у створенні 

інтегрованого науково-довідкового ресурсу регіону з бібліотечної справи та 

суміжних галузей. Проект є довгостроковим та передбачає участь бібліотек, 

архівів, музеїв, громадськості, сприяє професійній консолідації. 

Наразі здійснюється підготовка енциклопедичних статей з різних 
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напрямів діяльності бібліотек регіону (розміщено 60, http://libenc.korolenko. 

kharkov.com/index.php). 

Перспективність підходу, запропонованого харківською школою 

дослідників, підтверджує головний бібліотекар НБУ імені Ярослава 

Мудрого, кандидат історичних наук В. Ю. Соколов, який зазначає: «За 

логікою подальшого розвитку бібліотечної справи та енциклопедистики, слід 

за Харковом, бажано створення регіональних енциклопедичних видань з 

бібліотечної справи спершу у визнаних бібліотечних центрах країни — у 

Києві, Львові, Одесі, а потім в інших обласних центрах. Можливо створенню 

великих регіональних бібліотечних енциклопедій таких, наприклад, як 

«Бібліотечна енциклопедія Київщини», «Бібліотечна енциклопедія 

Галичини», «Бібліотечна енциклопедія Одещини», «Бібліотечна 

енциклопедія Полтавщини», «Бібліотечна енциклопедія Волині» тощо, буде 

передувати підготовка енциклопедичних видань, що будуть присвячені 

розвитку бібліотечної справи певної місцевості, міста або будуть обмежені 

тільки складом видатних діячів бібліотечної справи регіону». 

На рівні бібліографічної складової бібліотекознавчих досліджень у 

проекті «Положення про краєзнавчу діяльність державних і комунальних 

бібліотек» ОННБ та ХДНБ визначено «як регіональні центри з бібліотечного 

краєзнавства, що формують фонд краєзнавчих документів про свій історико-

географічний регіон (Південна Україна, Східна Україна); проводять науково-

дослідну роботу в галузі краєзнавчої діяльності бібліотек: беруть участь у 

вивченні стану краєзнавчої бібліотечної діяльності, визначенні її головних 

напрямів, вирішенні організаційних і методичних проблем, розробці та 

впровадженні документів нормативного і методичного характеру, 

перспективних планів і програм; беруть участь у загальнодержавних 

програмах краєзнавчого спрямування; надають методичну допомогу 

бібліотекам з конкретних питань краєзнавчої роботи; координують 

краєзнавчу бібліотечну діяльність бібліотек свого регіону», створюють 

науково-допоміжні галузеві та тематичні посібники про регіон (Східна 
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Україна, Південна Україна). ОУНБ відповідно функціонують як регіональні 

центри бібліотечного краєзнавства та зберігачі основного найповнішого 

зібрання краєзнавчих ресурсів, центри бібліографічної діяльності й 

поширення краєзнавчих знань. 

Основними суб’єктами регіональних бібліотекознавчих досліджень 

виступають бібліотеки регіонального рівня (див. Таблиця 2.1.): 

універсального профілю – ОУНБ; багатогалузевого – зональні об’єднання 

бібліотек ЗВО; галузевого – обласні галузеві бібліотеки: медичні, педагогічні. 

Обласні медичні бібліотеки функціонують у кожній області України. 

Відповідно до «Положення про обласну наукову медичну бібліотеку» вони є 

«організаційно-методичним і координаційним центром медичних бібліотек 

області». Вони вивчають інформаційні потреби користувачів, узагальнюють 

та впроваджують інноваційний досвід роботи медичних бібліотек області, 

аналізують їх діяльність. 

В Україні функціонують дві обласні педагогічні бібліотеки – 

Комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська обласна науково-

педагогічна бібліотека» (ЛОНПБ) та Науково-педагогічна бібліотека міста 

Миколаєва (МНПБ), які посідають чільне місце серед провідних 

книгозбірень мережі освітянських бібліотек МОН України та НАПН України. 

що вони є потужними науково-педагогічними інформаційними центрами у 

своїх регіонах. Саме ці книгозбірні забезпечують інформаційну підтримку 

розвитку педагогічної науки та освіти у Львівській і Миколаївській областях, 

популяризують її досягнення і практичні напрацювання під час 

різноманітних науково-практичних заходів для освітян, через власно створені 

БД з актуальних питань розвитку психолого-педагогічної науки, 

бібліографічні посібники й науково-методичні матеріали тощо. Зазначені 

книгозбірні переважно опікуються науково-методичним напрямом, 

виконуючи функції методичного центру для з шкільних бібліотек. 

ЛОНПБ і МНПБ виконують функції регіональних науково-методичних 

центрів для освітянських бібліотек всіх типів і видів відповідного регіону: 
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організовують і проводять семінари для районних методистів з бібліотечної 

роботи та шкільних бібліотекарів, читають лекції з основ бібліотечно-

бібліографічних знань на курсах підвищення кваліфікації шкільних 

бібліотекарів, забезпечують їх інструктивно-методичними матеріалами. 

Фахівці МНПБ щороку проводять моніторингові дослідження на наявність 

технічного забезпечення шкільних бібліотек комп’ютерною технікою та 

підключенням до мережі Інтернет. 

НДР зональних методичних об’єднань ЗВО спрямована на 

вдосконалення бібліотечного і бібліографічного обслуговування 

користувачів, оптимізації бібліотечних технологій, моніторингу доступності 

бібліотечних послуг. Подальший аналіз результатів дозволяє виявити 

напрямки удосконалення діяльності, виробити пропозиції для її поліпшення. 

Докладно проаналізуємо регіональні бібліотекознавчі дослідження 

ОУНБ як основних суб’єктів НДР. 

Спрямованість наукових досліджень ОУНБ переважно розподіляється 

наступним чином: роль та місце бібліотеки в сучасних умовах; вивчення 

інформаційних потреб, інтересів, запитів різних категорій користувачів; 

формування, збереження, використання та відповідність читацьким запитам 

документних ресурсів бібліотек; історія бібліотечної справи регіонів та 

окремих бібліотек; автоматизація та інформатизація бібліотечних процесів; 

бібліотечна професія. 

Політичні та соціально-економічні перетворення в країні обумовлюють 

нові реалії в діяльності бібліотек, вимагають поєднання традиційних та 

інноваційних методів модернізації галузі. Це спонукає до проведення 

наукових досліджень за напрямом «Роль та місце бібліотеки в сучасних 

умовах». Переважна більшість проведених досліджень носять характер 

соціологічних. Бібліотеками вибудовувалася система послідовних 

методичних та організаційно-технологічних процедур, що сприяли 

глибокому вивченню, аналізу і систематизації соціальних фактів, з’ясуванню 

взаємозв’язків між явищами і процесами, формуванню на основі отриманих 
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даних рекомендацій та розроблення заходів щодо удосконалення процесів 

управління об’єктом, який досліджується, і забезпечення його 

еволюціонування. Соціологічні дослідження цього виду є прикладними, 

прогностичними, оскільки в першу чергу пов’язані з розробленням і 

наданням практичних рекомендацій щодо розв’язання певних соціальних 

проблем. Дослідження, що проводилися бібліотеками в регіонах, 

спрямовувалися на розроблення рекомендацій щодо управління соціальними 

процесами, встановлення об’єктивної характеристики досліджуваного явища, 

виявлення чинників, які зумовили його появу та розвиток, аналізували 

причинно-наслідкові залежності його розвитку. Поряд з цим, проводилися 

аналітично-експериментальні дослідження, які базувалися на глибокому 

соціологічному аналізі, метою якого було не тільки описати складові явища, 

що досліджуються, а й з’ясувати причини, що спричинили його виникнення. 

Зазначені розвідки потребували старанно розробленої програми, певної 

підготовки бібліотекарів – учасників дослідження та чималого часу для його 

проведення. 

Сьогодні соціологічні дослідження широко увійшли в практику роботи 

публічних бібліотек України. Більшість книгозбірень проводить власні 

наукові розвідки, які є різновидністю прикладних досліджень галузевої 

соціології [141]. Їх тематика є дуже широкою і охоплює багато аспектів 

бібліотечної діяльності. До неї можна віднести ті, що перераховує Т. Богуш: 

контингент користувачів; мотивація їхнього звернення до бібліотечних 

послуг; запити споживачів та їхнє задоволення; тематика замовлень і 

причини відмов; думка користувачів про склад фондів, довідковий апарат та 

довідково-інформаційне обслуговування, технічне оснащення бібліотеки, 

комфортність обслуговування, компетентність, уважність і ввічливість 

працівників; значимість бібліотечних джерел інформації; ставлення 

користувачів до бібліотеки, оцінка її діяльності [35]. Як зазначає авторка, за 

своєю природою ці дослідження є маркетинговими і націлені на вирішення 

певної конкретної практичної проблеми або завдання. 
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Соціологічні дослідження дають бібліотечним фахівцям емпіричний 

рівень соціологічного знання і мають виражену практичну спрямованість, що 

дозволяє визначати місце тієї чи іншої бібліотеки в соціокультурному 

просторі регіону та й взагалі на ринку бібліотечно-інформаційних послуг 

[35]. Хоча останнім часом соціологічні бібліотекознавчі дослідження стали 

нормою бібліотечної практики, далеко не у всіх обласних бібліотеках є 

спеціальні підрозділи. Це показало і дослідження, проведене на початку 2007 

року науково-дослідницьким відділом НБУ імені Ярослава Мудрого. Як 

свідчать його матеріали, такі підрозділи збереглися лише в НБУ імені 

Ярослава Мудрого та ХДНБ (до 2014 р.). У жодній з ОУНБ немає окремого 

відділу, в двох існує відділ науково-методичної роботи та соціологічних 

досліджень (Донецька, Кіровоградська ОУНБ), у Миколаївській – науково-

методичної роботи та інновацій. П’ять бібліотек (Волинська, Одеська, 

Полтавська, Сумська, Чернігівська ОУНБ) мають у складі науково-

методичних відділів сектори або фахівців із соціології. У Вінницькій ОУНБ 

створюються тимчасові робочі групи. В шести бібліотеках 

(Дніпропетровська, Житомирська, Закарпатська, Львівська, Херсонська, 

Черкаська ОУНБ) є тільки посади заступників директора з наукової роботи. 

В Рівненській ОУНБ існує відділ маркетингу та наукової роботи (є сектор 

НДР, моніторингу бібліотечного середовища), в Луганській – відділ 

наукового аналізу і розвитку бібліотек. НДР на місцях опікуються дуже рідко 

по дві особи, в основному ж – один співробітник. 

Серед важливих НДР варто назвати: «Незадоволений читацький попит 

на вітчизняну книжкову продукцію» (mincult.kmu.gov.ua/document/24510585 

0/НП-2016.docx), у якій взяли участь 18 областей України та АРК, «Публічні 

бібліотеки України в контексті соціокультурного простору регіону» (2006–

2008 рр.) (ounb.sumy.ua/publish/2007/libukr.doc), «Сільська бібліотека на мапі 

України» (profy.nplu.org/!site/files/500-met-sb.doc). В ході зазначених 

досліджень було встановлено роль і місце публічної бібліотеки в сучасному 

соціокультурному середовищі різних регіонів України. Окрім того, були 
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одержані відомості щодо потреб користувачів та їхнього бачення шляхів 

підвищення авторитету книгозбірні у своєму населеному пункті. Важливим 

висновком проведених досліджень було підтвердження трансформації 

кваліфікаційних вимог до фахівців бібліотек. Для підвищення кваліфікації 

бібліотечних працівників, що беруть участь у соціологічних дослідженнях 

НБУ імені Ярослава Мудрого з 1992 року видає інформаційно-аналітичний 

бюлетень «Соціологічні дослідження в бібліотеках» та веде методичний 

розділ на сайті книгозбірні, зокрема «Сторінка дослідника» 

(http://profy.nplu.org). 

На рівні обласних бібліотек варто зупинитись на деяких проведених 

дослідження у розрізі регіональної проблематики. Так, Кіровоградська ОУНБ 

ім. Д. І. Чижевського зосередила свої наукові розвідки на виявлення ролі і 

місця публічних бібліотек Кіровоградщини в житті мешканців регіону, 

соціокультурному просторі, вивчення їх іміджу, авторитету серед населення, 

пріоритетів діяльності та наявних проблем. Працівниками книгозбірні 

проведене соціологічне дослідження, що отримало назву «Місце бібліотек в 

житті мешканців регіону» (http://library.kr.ua/bibsprava/doslid2015.html). 

Основні матеріали для аналізу були отримані методом анкетування 

користувачів бібліотек. Для проведення опитування було розроблено анкету, 

запитання якої надавали можливість з’ясувати основні проблемні моменти в 

роботі книгозбірень та отримати матеріали для дослідження. Вибірка 

респондентів склала понад 2 тис. користувачів бібліотек різних вікових 

категорій та соціально-професійних груп. 

Результати опитування дозволили з’ясувати думки користувачів щодо 

фаховості бібліотечного персоналу. Вони засвідчили, що на запитання анкети 

щодо задоволеності користувачів професійним та етичним рівнем 

бібліотекарів, переважна більшість респондентів (92%) відповіла позитивно. 

При цьому висловлено готовність підтримувати свою бібліотеку і 

відстоювати її право на існування у випадку закриття. 

З нагоди свого 75-літнього ювілею Івано-Франківська ОУНБ  

http://library.kr.ua/bibsprava/
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ім. І. Франка провела соціологічну розвідку «Діяльність ОУНБ ім. І. Франка 

очима громади» (http://www.lib.if.ua), яка засвідчила високий авторитет 

книгозбірні у мешканців обласного центру і області. 

У Миколаївській області проведено дослідження «Зміни бібліотеки на 

вимоги часу: думка громади» (www.myklibsystem.tk/index.php/novini-podiji), у 

якому взяло участь 102 бібліотек 19 районних ЦБС, що підключені до мережі 

Інтернет. Анкетуванням охоплено 2065 користувачів бібліотек. Особливість 

дослідження полягала у використанні он-лайн методу збору інформації. 

Отримані результати дали можливість оцінити стан бібліотечного 

обслуговування, визначити місце бібліотеки в житті громади, пріоритети 

інформаційних потреб користувачів, визначити шляхи покращення 

діяльності бібліотек області. 

До проведення у 2013 р. соціологічних досліджень «Регіональні 

видання: розповсюдження та використання у бібліотеках Кіровоградської 

області», були залучені майже всі бібліотеки ЦБС (http://library.kr.ua/ 

bibsprava/orbita5.html). Його результати дозволили встановити певні 

тенденції щодо розповсюдження місцевих видань серед бібліотек. При цьому 

констатувалася недостатня увага з боку регіональних видавництв до 

бібліотек області та сформульовано рекомендації, що спонукали бібліотеки 

налагоджувати тіснішу співпрацю з цими установами. 

3 метою уточнення визначених напрямків діяльності та одержання 

інформації про інформаційні потреби мешканців обласного центру та 

користувачів бібліотеки, працівниками Закарпатської ОУНБ  

ім. Ф. Потушняка проведено локальне соціологічне дослідження «Бібліотека 

в житті ужгородців: інформаційний простір, сучасні послуги, перспективи 

розвитку» (www.biblioteka.uz.ua/content/files/2016/вивчаємо.docx). При 

формуванні методики дослідження передбачалося провести анкетування не 

тільки користувачів бібліотеки, але й мешканців міста, а також опитування у 

соціальній мережі Фейсбук. На першому етапі аналізувався склад 

користувачів бібліотеки. Респондентами дослідження було 1758 осіб. Разом з 

http://library.kr.ua/
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тим не обґрунтовано репрезентативність вибірки. Дослідниками аналізувався 

розподіл учасників дослідження за статтю, за рівнем освіти, віком, 

професійною належністю. За допомогою анкетування з’ясовувалась 

інтенсивність відвідування бібліотеки та користувацький «стаж». Складно 

погодитись із дослідниками щодо доцільності аналізу цієї інформації. Разом з 

тим, результати дослідження засвідчили чинники, які вплинули на обрання 

бібліотеки. До пріоритетних, на думку користувачів, належать оперативне та 

якісне обслуговування, можливість отримання необхідної інформації, 

культура обслуговування, комфортність інтер’єру, зручні місцезнаходження 

та режим роботи, цікаві заходи для проведення дозвілля. 

Наповненість фонду бібліотеки влаштовує лише 37,5% респондентів. 

Переважна більшість опитаних для здійснення інформаційного пошуку 

користуються лише картковими каталогами, проте значна кількість 

звертається до електронних. Відомості із сайту бібліотеки використовує 

майже 60 % опитаних, 41,8% респондентів із сторінки бібліотеки в 

соціальних мережах. 

Результати дослідження засвідчили погану поінформованість 

користувачів про послуги, що нею надаються, та відвідування заходів, що 

нею проводяться. Незважаючи на такі факти, більшість респондентів все ж 

оцінили роботу книгозбірні на «відмінно». 

Респондентами запропоновано напрями удосконалення бібліотеки, 

частина з яких потребує певних капіталовклалень, зокрема: підвищити 

комфортність умов, покращити технічне оснащення, але є пропозиції, 

зокрема популяризувати діяльність бібліотеки, її фонди та послуги, змінити 

режим роботи, реалізація яких не потребує докладання значних зусиль. 

Серед 1762 опитаних мешканців міста лише половина є користувачами 

бібліотек, зокрема Закарпатську ОУНБ ім. Ф. Потушняка, центральну міську, 

навчальних закладів. Небажання відвідувати бібліотеки респондентами 

пояснювалось по-різному: від цейтноту, незадоволення фондом бібліотек до 

повної відсутності потреби у читанні. 
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Результати дослідження дозволили сформувати модель книгозбірні, 

якою її хоче бачити користувач. В першу чергу, це місце отримання 

необхідних видань та спілкування, інформаційний центр, культурно-

дозвіллєвий, краєзнавчий, освітній центр, який забезпечує можливості взяти 

книги додому, легкий пошук необхідної інформації, доступ до Інтернету, 

допомога у навчанні, просвітницькі заходи та клуби за інтересами. 

Разом з тим, значна частина респондентів не знають про сучасні 

послуги, які надає бібліотека, при цьому частина вважають читання одним із 

важливих засобів самовдосконалення і розвитку, джерелом нових знань, 

можливістю відійти від повсякденних проблем і знайти душевне 

заспокоєння. Але переважна більшість респондентів ставляться до нього як 

до не завжди виправданої трати часу. 

Дослідниками були проаналізовані та узагальнені пропозиції 

респондентів, цікавими можна вважати запровадження інтерактивних форм 

просвітницьких заходів: флешмобів, музичних вечорів, майстер-класів з 

хендмейду, танцювальних та музичних вечірок, переглядів нових фільмів, 

телепрограм з актуальних подій з подальшим їх обговоренням. Слід 

підкреслити, що обраний працівниками бібліотеки підхід сприяє 

удосконаленню роботи книгозбірні, залученню до бібліотеки ширшого кола 

користувачів. 

Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського провела експериментальне 

дослідження «Місце ОУНБ в житті громади м. Хмельницького та області» 

(http://ounb.km.ua/vidanya/2010/ndr5.pdf), мета якого сформульована відразу ж 

в його назві, а завдання формулювалося як вивчення сприйняття обласної 

книгозбірні користувачами та пропозиції респондентів щодо удосконалення 

інформаційного обслуговування, віднайти шляхи залучення користувачів до 

бібліотеки. Предметом дослідження були інформаційні потреби користувачів 

та ступінь їх задоволення документально-інформаційними ресурсами фондів 

ХОУНБ, заходами, що проходять у бібліотеці їх думки, оцінки, пропозиції. 

Методика дослідження передбачала використання методу інтерв’ю, 
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експертної оцінки. Було розроблено опитувальник, який використовувався в 

процесі проведення опитування бібліотекарів, користувачів та мешканців 

міста. 

Як засвідчили матеріали, отримані в процесі дослідження, для більшості 

респондентів бібліотека – це, насамперед, освітній центр, місце отримання 

книг та спілкування, інформаційний центр, центр накопичення краєзнавчої 

інформації. Опитування надало можливість проаналізувати ефективність 

масових форм обслуговування користувачів. Користувачами надається 

перевага клубам за інтересами, дням інформації та «дням спілкування». 

Виявилася цікава тенденція, 32,5% респондентів не записані у бібліотеку, 

проте виявили бажання стати її користувачами. Дослідники врахували 

тенденції, що притаманні сучасній бібліотечній ситуації в територіальних 

громадах, – масове закриття книгозбірень, тому одне із запитань передбачало 

виявлення ставлення респондентів до ймовірного закриття ХОУНБ. 74,2% 

опитаних готові відстоювати цей інформаційний інститут. 

Актуальність дослідження «Нестаціонарні форми бібліотечного 

обслуговування населення області: стан, проблеми і шляхи їх розв'язання» 

(www.biblioteka.uz.ua/content/files/2016/вивчаємо%201.doc) обумовлена 

поширеністю даної форми обслуговування. 

Об'єктом вивчення стали всі населені пункти Закарпатської області, у 

них вивчалися системи нестаціонарного обслуговування населення області, 

їх відповідність сучасним вимогам та тенденції щодо розвитку. 

Матеріали дослідження спонукають бібліотекарів спрямувати роботу 

бібліотеки на ефективне обслуговування потенційних користувачів та 

забезпечення їх інформаційних запитів як безпосередньо у бібліотеці, так і 

поза її стінами. Бібліотеки повинні використовувати різноманітні шляхи для 

задоволення потреб користувачів. 

Результати засвідчили, що бібліотекам області слід активніше 

застосовувати такі форми нестаціонарного обслуговування, як бібліотечні 

пункти, пункти книговидачі, книгоношення, пересувні та виїзні читальні зали 

http://www.biblioteka.uz.ua/content/files/2016/%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D1%87%D0%B0%D1%94%D0%BC%D0%BE%201.doc
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тощо. 

В ході дослідження було проаналізовано: стан бібліотечних приміщень, 

кількісний та якісний склад користувачів та фонду, його оновлення, кількість 

мешканців населеного пункту, показники книговидачі, методичне 

забезпечення процесів дистанційного обслуговування. 

Аналіз результатів дослідження засвідчив, що бібліотечне 

обслуговування здійснюється у приміщеннях, що раніше належали 

стаціонарним бібліотекам або клубам-бібліотекам, застарілим книжковим 

фондом, облік якого не забезпечується. Робота бібліотечних пунктів 

обмежується складанням статистичних звітів, із поданням вигаданих 

цифрових показників. Часто кількість користувачів перевищує чисельність 

мешканців. Стаціонарні бібліотеки також не дотримуються вимог щодо 

обліку фондів та обслуговування користувачів. 

Дослідження засвідчило слабку матеріально-технічну базу більшості 

бібліотек області, особливо сільських. Бібліотеки розташовані в 

пристосованих приміщеннях, потребують капітального ремонту, оновлення 

обладнання, забезпечення комп’ютерною та множильною технікою, 

доступом до мережу Інтернет, фінансування для поповнення фондів для 

інформаційного забезпечення мешканців населеного пункту. 

Незважаючи на доволі скрутні умови роботи деякі бібліотеки 

започаткували нові форми обслуговування. Як відзначається у звіті 

(www.biblioteka.uz.ua/content/files/2016/вивчаємо%201.doc), працівники 

Тячівської районної ЦБС, зокрема сільських філій, та бібліотек Воловецького 

району розгорнули роботу «Бібліотек на галявині» та «Лісових бібліотек». 

Завдяки ініціативі працівників Виноградівської ЦРБ впродовж літа в 

міському парку відпочинку працює «Бібліомістечко», в якому діють 

«Казковий двір», «Квартал розумників», «Ігровий майданчик», 

«Танцювальний майдан». Працівниками Мукачівської ЦМБ організовано на 

подвір’ї «Літературне кафе», в якому користувачі мають змогу знайомитись з 

новими надходженнями, під час презентацій книг, цікавих зустрічей 

http://www.biblioteka.uz.ua/content/files/2016/
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користувачі мають можливість познайомитись із книжковими новинками 

тощо. 

Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка, Виноградівська та Перечинська 

центральні районні бібліотеки здійснюють віртуальне довідкове 

обслуговування віддалених користувачів. Закарпатська ОУНБ  

ім. Ф. Потушняка надає доступ до електронного каталогу, представленому на 

бібліотечному сайті. Бібліотеки області працюють над створенням власних 

БД. 

Доносять інформацію до користувачів, створивши бібліотечні блоги, всі 

центральні районні, міські та 28 сільських бібліотек. У рекомендаціях, 

сформованих за результатами дослідження, запропоновано надання 

консультаційної, методичної допомоги щодо налагодження діяльності 

існуючих бібліотечних пунктів, відкриття нових форм нестаціонарного 

обслуговування. 

Результати дослідження засвідчили, що нестаціонарне обслуговування 

не повною мірою забезпечує потреби населення області у книзі та 

інформації, задекларовано необхідність закриття неефективних бібліотечних 

пунктів та створення нових нестаціонарних форм у деяких селах, 

відновлення такої форми обслуговування як книгоношення. Наголошено на 

необхідності приведення роботи існуючих нестаціонарних форм 

обслуговування в області у відповідність до вимог, визначених у документах, 

регламентуючих їх діяльність, та активізувати використання нових 

інформаційних технологій у бібліотечно-інформаційному обслуговуванні 

населення, в тому числі тих, хто проживає у віддалених населених пунктах 

області; розширити спектр послуг; своєчасно наповнювати новою 

інформацією сайти, блоги, сторінки соціальних мереж; здійснювати 

зворотній зв’язок з користувачами; формувати власні електронні бази даних. 

Сприяти підвищенню рівня інформаційної та комп’ютерної грамотності 

населення районів, міст. 

Дніпропетровською ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і 
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Мефодія проводились декілька регіональних досліджень (https://www.libr.dp. 

ua): статистичне «Кількість бібліотек, закритих в період 1995–2015 рр. та 

доля приміщень ліквідованих бібліотек», «Установи збереження культурної 

спадщини в епоху Інтернет», «Аналіз діяльності щодо забезпечення фонду 

ДОУНБ обов’язковим примірником 2011–2015 рр.», «Використання 

документального фонду ДОУНБ за окремими видами видань в період 2011–

2014 рр.», «Що читає користувач ДОУНБ», інші. 

Результати першого дослідження засвідчили, що за 20 років в області 

було закрито 163 бібліотеки, у 2015 році їх кількість зменшилась до 674. 

В ході другого дослідження бібліотека взяла участь в опитуванні, яке 

проводив Бернський університет прикладних наук спільно з локальними 

командами в понад 20 країнах (координуючий партнер проекту в Україні 

Громадська організація «Вікімедіа Україна»). Метою дослідження було 

визначення тенденцій щодо адаптування закладів культури до нових трендів 

та розроблення ними програм підтримки. Рекомендації сформовані внаслідок 

дослідження, надали установам соціальної пам’яті ефективний інструмент 

для удосконалення роботи із використанням досвіду аналогічних інституцій в 

Україні й за кордоном. 

Бібліотеки регіонів автивно спрівпрацюють з профільними науковими 

установами – ЗВО, кафедрами тощо. Так, фахівцями Дніпропетровської 

ОУНБ, Черкаської ОУНБ ім. Т. Шевченка та Івано-Франківської ОУНБ  

ім. І. Франка проведено збір матеріалів для дослідження «Використання РR-

технологій в регіональних бібліотеках», яке було ініційоване кафедрою 

реклами та зв'язків з громадськістю Київського університету ім. Бориса 

Грінченка. 

Аналіз матеріалів дозволив сформувати певний алгоритм популяризації 

читання та створення бренду бібліотеки. 

Кіровоградська ОУНБ ім. Д. І. Чижевського (library.kr.ua) провела 

декілька наукових розвідок. В ході першого досліджувався вплив реклами на 

підвищення іміджу бібліотеки, ставлячи за мету виявлення наявних видів 

https://www.libr/
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бібліотечної реклами, вивчення їх ефективності та перспективи 

використання. Респондентами було визначено заходи, які сприяють 

підвищення іміджу бібліотеки. 73,2% опитуваних надали перевагу 

книжковим виставкам, виставкам-презентаціям. 75% опитуваних вважають 

ефективним засобом реклами бібліотеки проведення різноманітних заходів 

поза її стінами, зокрема, бібліотечні акції у міських парках з проведенням 

майстер-класів, вуличні акції, бібліомайданчики, рекламні флешмоби, звіти 

перед громадськістю, ярмарки ідей, виставки-інсталяції, книжкові алеї. 

65% респондентів вважають, що найефективніше користувачами 

сприймається реклама в соціальних мережах, на бібліотечних веб-сайтах, 

веб-сторінках, блогах, через електронну пошту. 

В ході дослідження також було з’ясовано, що не всі бібліотеки 

застосовують ефективні інноваційні методи рекламної діяльності; 

недостатньо використовується зовнішня реклама. 

В ході соціологічного дослідження «Бібліотеки області та електронне 

урядування» (library.kr.ua/bibsprava/doslid2015_1.html) було проаналізовано 

можливість та кількість користувачів, що використовують у бібліотеках 

області послуги з електронного урядування. 

За результатами дослідження рекомендовано в усіх бібліотеках області, 

що мають доступ до мережі Інтернет, надавати послуги з електронного 

урядування; бібліотекам, тим, у кого така послуга запроваджена, налагодити 

постійну співпрацю з місцевими органами влади; розмістити на сайтах 

бібліотек та у інших засобах інформацію про надання бібліотекою послуг 

доступу до офіційних джерел; організовувати навчання з користування 

системою електронного урядування. 

В рамках проекту «Поінформована громада – демократична країна», що 

реалізовувався Хмельницькою ОУНБ ім. М. Островського (www.ounb.km.ua), 

проведено соціологічне дослідження щодо надання бібліотеками доступу до 

послуг електронного урядування. Опитування проводилося в онлайн режимі. 

Опрацювання матеріалів засвідчило розуміння більшості опитуваних 



131 

 

важливості е-урядування. Однак частина користувачів не користувалися цією 

послугою і навіть не знали про її надання бібліотеками. У рекомендаціях 

запропоновано проведення для користувачів інформаційних та навчальних 

заходів (тренінгів, вебінарів). 

Тематика НДР ОУНБ детермінована суспільно-політичною ситуацією в 

країні. Так, серед актуальних напрямів дослідження – розвідки з 

обслуговування внутрішньо переміщених осіб. Так, Хмельницькою ОУНБ ім. 

М. Островського проведено регіональну наукову розвідку «Робота бібліотек 

Хмельниччини на допомогу внутрішньо переміщеним особам». Матеріали 

анкетування опрацьовані, підготовлено підсумковий аналіз і рекомендації 

(cbs.km.ua/index.php?dep=2&w=show_ news&dep_up=3&dep_cur..). 

Значна частина книгозбірень проводить наукові дослідження з метою 

вивчення інформаційних потреб своїх користувачів. При цьому 

спостерігається диференційований підхід при їх проведенні. Разом з тим, при 

розробленні методик дослідження не всіма бібліотеками враховується, що 

інформаційні потреби формуються через складну систему суспільних 

відносин. Безперечно, що дослідження цього напряму ґрунтуються на тезі, 

що інформаційні потреби користувачів необхідно враховувати при 

формуванні фондів бібліотеки та організації інформаційного обслуговування. 

Саме інформаційні потреби визначають форми та види обслуговування, які 

сприятимуть їх задоволенню. 

Формування інформаційний потреб відбувається під впливом низки 

чинників, і переважно викликані потребою вирішення завдань у певній галузі 

і можуть змінюватися. 

При дослідженні інформаційних потреб користувачів у бібліотеках 

використовуються традиційні методи: соціологічні, аналіз бібліотечної 

документації (книжкових та читацьких формулярів, облікової та звітної 

документації, читацьких вимог на літературу), методи експертних оцінок та 

математично-статистичні. 

Теоретично вважається, що залежно від джерела для збору інформації 
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методи вивчення поділяють на прямі і непрямі. І саме прямі методи 

передбачають взаємодію із користувачами бібліотек та належать до 

соціологічних. Як свідчить аналіз методів досліджень, що використовуються 

у бібліотекознавчих наукових розвідках, переважно це методи анкетування, 

інтерв´ювання. Переваги методу анкетування полягають у можливості 

вивчення інформаційних потреб багатьох фахівців. При цьому дослідники не 

завжди враховують, що точність результатів, отриманих з його допомогою, 

залежить від сформованої методології проведення опитування, якості анкети 

і налаштованості респондентів. Саме останній чинник привносить 

суб’єктивізм. 

За допомогою методу інтерв´ювання можливо отримати детальніші 

відповіді на поставлені запитання. Але його використання потребує 

попереднього аналізу контингенту респондентів та розроблення переліку 

запитань, отримання відповідей на які дозволить накопичити достовірний 

матеріал для дослідження. 

При цьому, не можна не враховувати того чинника, що дослідження 

інформаційних потреб читачів повинні завершуватися глибоким аналізом 

отриманих результатів, який стає підставою для коректних висновків та 

формування науково-практичних рекомендацій. 

В 2015 році НБУ імені Ярослава Мудрого розпочато загальноукраїнське 

дослідження «Книга. Читання. Бібліотека» (profy.nplu.org/articles.php?lng= 

uk&pg=2252), програму та методику якого розроблено централізовано. 

Завдання полягає у дослідженні популярності читання у суспільстві серед 

різних верств населення. 

Предметом дослідження стало ставлення до читання, книги та бібліотеки 

мешканців різних міст; місце книгозбірні у рейтингу дозвіллєвих та 

інформаційно-культурних закладів; інформаційні користувачів обласних 

бібліотек. Географія дослідження поширилась на Запорізьку, Миколаївську, 

Полтавську, Рівненську області та місто Київ. Згодом долучилися бібліотеки 

Вінницької та Хмельницької областей. 
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Дослідження «Обслуговування користувачів у бібліотеках: складові 

успіху» (www.biblioteka.uz.ua/content/files/biblioklas/на%20сайт.doc), яке 

проводила Закарпатська ОУНБ ім. Ф. Потушняка, дозволило визначити 

основні послуги бібліотек, затребувані користувачами. 

Основне завдання, проведеного Черкаською ОУНБ ім. Т. Шевченка 

локального соціологічного дослідження «Бібліотечні та інформаційні 

послуги очима користувачів» (library.ck.ua/), полягало у вивченні рівня 

задоволеності користувачів бібліотечно-інформаційними послугами 

книгозбірні. Отримані результати стали підставою для розроблення 

рекомендацій подальшої оптимізації системи обслуговування користувачів та 

забезпечення для них комфортних умов. 

Думки користувачів щодо її ресурсів та якості послуг вивчалися у 

Рівненській ОУНБ, Одеській ОУНБ ім. М. С. Грушевського (регіональне 

дослідження «Читацькі уподобання родини та її інформаційні потреби») 

(www.calameo.com/books/000693638e9736c2a7fa7), Запорізькій ОУНБ 

(вивчення потреб науковців). 

У зональному дослідженні «Читацькі запити на літературу природничо-

наукової тематики в бібліотеках півдня України» (odnb.odessa.ua/img/novini_ 

2015/541/zapyty-pryrodnycho-naukovy.pd), організованому ОННБ, предметом 

було обрано інформаційні потреби користувачів щодо природничо-наукової 

літератури та стан їх задоволення. 

В дослідженні взяли участь ОУНБ Півдня країни – Запорізької; 

Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської. 

Дослідження базувалося на використанні методу анкетування. 

Сформовані за його результатами рекомендації сприяють підвищенню 

ефективності формування фонду природничо-наукової літератури, 

корегування його тематичної спрямованості відповідно до читацьких запитів 

на літературу природничо-наукової тематики. 

Працівники публічних бібліотек Сумської області провели соціологічне 

дослідження (www.ounb.sumy.ua/publish/2016/vp13.doc) для з’ясування 
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тематичної спрямованості інформаційних запитів читачів та рівня їх 

задоволеності. Предметом вивчення стали інформаційні потреби студентів та 

фахівців, зокрема вчителів загальноосвітніх шкіл. До методологічного 

інструментарію входили соціологічні методи (анкетування, опитування) та 

статистичний (вивчення бібліотечної документації). Ставилося завдання 

щодо вивчення тематики інформаційних потреб користувачів, рівня 

використання електронних ресурсів бібліотеки, послуг центрів, що діють у 

книгозбірні, популярність сайтів книгозбірень області. 

Дослідження здійснювалося на базі ОУНБ, районних і міських бібліотек 

Сумщини. Матеріалом для дослідження слугували 1349 анкет. Найбільшу 

групу респондентів склали студенти. Додатково аналізувалися статистичні 

показники індивідуального та групового інформування вчителів, проведення 

інформаційних заходів. 

Цікаві дані було отримано щодо мети звернення до бібліотеки. 

Переважаючою причиною є «читання для душі», для отримання інформації 

на допомогу навчальною до бібліотеки зверталося 36,2% опитаних. Серед 

причин відвідування бібліотеки названо самоосвіту, виробничу необхідність, 

пошук інформації в Інтернеті. 

Щодо галузей знань, відповіді розділилися наступним чином: видання з 

літератури та мистецтва потребують 41,1% опитаних, педагогіки – 22,6%, із 

соціальних та економічних наук – 19,3%, з питань права – 12,7%, медицини, 

техніки 11,3% та 10,6% відповідно і природничих наук – 8%. Свою 

задоволеність фондами бібліотеки висловило 55,3% опитаних; 42,6% 

респондентів лише частково змогли задовольнити свої інформаційні потреби 

наявним фондом; не задоволеність притаманна 1,3% користувачів. 

Найбільше нарікань з боку кожної категорії респондентів було на 

відсутність у фонді бібліотек необхідної літератури, нових видань, 

недостатню кількість примірників, недостатній репертуар галузевих та 

професійних періодичних видань. Бібліотеки не можуть повністю 

задовольнити інформаційні потреби читачів через відсутність належного 
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державного фінансування на поповнення фондів. 

Незважаючи на доволі детальний аналіз матеріалів дослідження, його 

висновки доволі скупі. Відсутнє трактування отриманих результатів в 

контексті подальшого розвитку бібліотек області, накреслення перспектив та 

шляхів подолання виявлених недоліків. 

Івано-Франківською ОУНБ ім. І. Франка було проведено дослідження 

«Роль краєзнавства в утвердженні національної самоідентичності українців» 

(www.calameo.com/books/002820791abbe92ba5ed6). 

За його результатами проведене коригування поповнення книжкового 

фонду бібліотеки краєзнавчими новинками та діаспорною літературою; 

розгорнуто заходи із його розкриття; розпочата популяризація власних 

електронних краєзнавчих ресурсів ОУНБ, створено сторінку бібліотеки, 

зокрема відділу краєзнавчої літератури у соціальній мережі Fасеbооk. 

Багатьма бібліотеками проведено соціологічні дослідження щодо 

ставлення до книги та бібліотеки. Фахівцями Закарпатська ОУНБ  

ім. Ф. Потушняка проведено бліц-опитування користувачів відділу 

художньої літератури щодо ролі і місця книги «Книга для мене – це...». 

Рівненською ОУНБ проведено опитування у рамках щорічного обласного 

конкурсу «Краща книга Рівненщини», в т.ч. онлайн. Тернопільською ОУНБ 

«Краща книга року» було проведено бліц-опитування на основі анкетування 

«Чому я читаю саме цього автора?» серед відвідувачів відділу міського 

абонементу Тернопільської ОУНБ. Хмельницькою ОУНБ  

ім. М. Островського проведене дослідження «Краща книга Хмельниччини». 

Їх результати дали можливість проаналізувати відомості про 

інформаційні потреби читачів, їх улюблених авторів та твори, наявність 

необхідних видань у фонді бібліотеки тощо. Це дозволило дослідити зміни в 

уподобаннях, які відбулися протягом останніх років, заохотити до активного 

читання. 

Обласні бібліотеки широко використовують сайти для вивчення 

інформаційних потреб своїх користувачів. Зокрема Дніпропетровська ОУНБ 
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ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія (http://www.libr.dp.ua) 

вивчала наявність у користувачів пристроїв для читання електронних книг. Із 

числа опитаних електронні книги мають 62%. Інше дослідження, проведене у 

цій бібліотеці, було присвячене джерелам інформації, якими переважно 

користуються відвідувачі. Дані засвідчили, що понад 35% опитаних надають 

перевагу книзі. На другому місці ресурси Інтернет, їм надають пріоритет 24% 

опитаних. 

У Олександрійській бібліотеці вирішили провести соціологічне 

дослідження, метою якого було з`ясувати, чи мають користувачі рідного 

міста, певні бар’єри при користуванні фондами книгозбірні 

(https://sites.google.com/...олександрійської.../). Результати анкетування 

засвідчили, що 95% респондентів вільно читають українською і лише 5% 

відсотків мають труднощі в читанні українською. Для населення міста, яке 

вважається російськомовним, результат був достатньо несподіваним. Це дало 

підстави для бібліотеки активно формувати фонд виданнями українською 

мовою, розвіюючи сумніви щодо їх затребуваності. Саме такий креативний 

підхід дозволив накреслити шляхи подальшого розвитку бібліотеки [136, 

с. 152]. 

На думку головного бібліотекаря відділу краєзнавства Кіровоградської 

ОУНБ ім. Д. І. Чижевського М. І. Міщенко, анкетування залишається 

активним засобом з’ясування думки користувачів про бібліотечні послуги. В 

багатьох бібліотеках використовується цей метод дослідження, але, як 

слушно наголошує бібліотекар, його результативність залежить від 

«правильної організації та визначення мети дослідження» [136]. При 

формальному підході до анкетування коректних результатів не отримується.  

Лише фахово проведене опитування дозволить отримати дані, аналіз 

яких допоможе вирішити наболілі проблеми. При цьому наводяться 

приклади, щодо отримання несподіваних результатів досліджень, що 

проводилися у бібліотеках Кіровоградщини. На основі аналізу інформації, 

отриманої в ході соціологічного дослідження, проведеного у Голованівській 

http://www.libr.dp.ua/
https://sites.google.com/
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районній бібліотеці з метою вивчення читацьких преференцій, не було 

зроблено коректних висновків та не сформовано практичних рекомендацій. 

М. І. Міщенко висловлює сумнів щодо доцільності такого дослідження, 

ставлячи доволі слушне запитання «чи не є такі дослідження суто 

формальною справою, чи дійсно вони здатні допомогти у змінах на краще, 

що було метою такого дослідження, чому обрано таку тему для анкетування і 

який результат прагнули отримати?» [136, с. 152]. 

У Хмельницькій ОУНБ ім. М. Островського дослідження під назвою 

«Через що читач залишає бібліотеку?» (ounb.km.ua/vidanya/download.php? 

book=46) проводилось в три етапи. Перший передбачав опитування 

користувачів через спеціальну скриньку, другий – методом анкетування. На 

третьому етапі бібліотекарі висловлювали своє ставлення до роботи в 

бібліотеці. При цьому накреслювалися завдання дослідження щодо 

виявлення декількох чинників – причин, які спонукають користувача 

залишати книгозбірню; ставлення користувачів до обслуговування в 

бібліотеці та бібліотекарів до своє роботи; шляхи утримання та залучення 

нових користувачів до бібліотеки; нові форми роботи з постійними 

користувачами. Спектр причин обрання місцем роботи Хмельницької ОУНБ 

ім. М. Островського достатньо широкий. Як свідчать отримані результати, 

більшість все ж прийшли за покликом душі. Названо ще декілька 

мотиваційних чинників обставини, що склались: наявність вакансії, 

влаштовувався тимчасово, а сподобалось і залишився. Робота у бібліотеці 

приваблює можливістю спілкування з людьми, постійного 

самовдосконалення та ін. У рекомендаціях, на основі пропозицій 

респондентів, наголошується на необхідності налагодження співпраці з 

читачами бібліотеки за її межами бібліотеки, підвищення культури 

спілкування, налагодження індивідуального підходу до читача. 

Білогірською Центральною районною бібліотекою проводилось 

соціологічне дослідження «Значимість друкованого слова, книги, бібліотеки 

в житті людини» (ounb.km.ua/vidanya/download.php?book=46), метою якого 
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було поліпшення бібліотечного обслуговування користувачів в бібліотеках 

району. 

Для вивчення інформаційних потреб користувачів сільських бібліотек 

району Волочиською ЦБС було проведено соціологічне опитування 

«Інформаційні запити читачів різних категорій і їх задоволення» (ounb.km.ua/ 

vidanya/download.php?book=46), до опитування було 44 респонденти, серед 

яких представники різних соціально-професійних груп. Найчисельніша – 

учні та студенти (39,6%), вчителі – 30,8%, службовці - 22%, інші – 7,6%. 

Аналізувався розподіл респондентів за статтю, освітнім рівнем, 

національністю, віком (ounb.km.ua/vidanya/download.php?book=46). 

Респонденти відзначали можливість в сільській бібліотеці не тільки 

отримувати необхідну інформацію, а й змістово й цікаво провести вільний 

час. Читачі сільських бібліотек вважають читання важливим засобом 

самовдосконалення. Для задоволення інформаційних потреб бібліотеку 

відвідують 52% респондентів, з метою підвищення фахового рівня – 25%. 

Для самоосвіти бібліотеку відвідують 13,6% респондентів, для спілкування з 

однодумцями – 4% респондентів. Сільська бібліотека є одним з 

інформаційних центрів на селі, вона задовольняє інформаційні потреби 

користувачів на 86,4%, не задовольняє – на 13,6%. Переважна більшість 

респондентів вважає, що найбільш доступним джерелом інформації є книги, 

які можна випозичити в бібліотеки на певний час. Не менш важливим 

джерелом інформації, на думку 45% респондентів, є періодичні видання. 

Найчастіше користувачі звертаються до сільської бібліотеки за художньою 

літературою (56,8%), суспільно-політичної літератури потребує 34% 

опитаних, до науково-популярної – 36%. Фахівцями бібліотеки виявлено 

тенденцію до зростання зацікавленості читанням для освіти та підвищення 

фахового рівня серед опитуваних користувачів сільських бібліотек 

Волочиського району. Бібліотека для більшості з них – інформаційний центр, 

місце, де можна поспілкуватись, отримати книги. Половина опитуваних хоче 

отримувати електронну інформацію. Проведення анкетування переконливо 
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довело необхідність впровадження новітніх інформаційних технологій в 

роботу сільських бібліотек для повного задоволення інформаційних потреб 

читачів. 

Дослідження ефективності формування, збереження, використання та 

відповідність читацьким запитам документних ресурсів бібліотек 

проводяться незначною кількістю бібліотек. 

Дніпропетровська ОУНБ ім. Первоучителів слов'янських Кирила і 

Мефодія провела дослідження «Використання документного фонду ДОУНБ 

за окремими видами видань в період 2011–2014 рр.» (ounb.km.ua/vidanya/ 

download.php?book=46). Результати дослідження показали, що бібліотеці 

необхідно провести значну роботу зі списання фонду від застарілих, 

зношених, дублетних видань, електронних видань, які зіпсовані. Необхідно 

налагодити чіткий облік роботи з фондом та розширити заходи із 

популяризації фондів. 

Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського провела дослідження 

«Журнальні видання у фондах ОУНБ: їх використання». Вирішення 

поставлених завдань вимагало застосування методів анкетування, аналізу 

зібраної інформації, експертної оцінки (власного погляду на дану проблему). 

Було отримано 119 анкет, при цьому проаналізовано стать, вік, професію 

опитуваних. Результати дослідження дозволяють стверджувати, що метою 

звернення до журнальних фондів бібліотеки розподіляється наступним 

чином: професійна діяльність – спонукала звернутись в бібліотеку 28,6% 

респондентів, навчальний процес – 38,6%, особистий інтерес – 32,8%. 

Користувачам потрібні журнали спортивної, природничої, суспільно-

політичної, професійно-виробничої тематики. 

Цією ж бібліотекою проведено соціологічне дослідження «Ресурси 

наукової бібліотеки для жителів села – шлях до вдосконалення роботи». За 

висновками дослідження були розроблені рекомендації для публічних 

бібліотек області стосовно активізації послуги МБА та електронної доставки 

документів, організації інформаційно-консультативних заходів в режимі 
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скайп-спілкувань. 

Низка бібліотек провела локальні дослідження своїх фондів. Одеська 

ОУНБ ім. М. С. Грушевського – регіональне дослідження «Вивчення якості 

бібліотечного фонду як запорука його ефективного використання. Розділ 

«Політика». Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського здійснила дослідження 

«Стан та використання краєзнавчих фондів у бібліотеках». Одеська ОУНБ  

ім. М. С. Грушевського – «Наявність в краєзнавчих фондах сільських 

бібліотек регіону джерел з історії власних населених пунктів, бібліотек, а 

також про місцевих видатних діячів і письменників». Івано-Франківська 

ОУНБ ім. І. Франка у соціологічній розвідці «Діяльність відділу літератури з 

мистецтва з погляду партнерів – працівників закладів культури» вивчала 

відповідність фонду відділу ОУНБ ім. І. Франка інформаційним та 

дозвіллєвим запитам користувачів. Дніпропетровська ОУНБ  

ім. Первоучителів слов'янських Кирила і Мефодія провела дослідження 

«Аналіз діяльності щодо забезпечення фонду ДОУНБ обов’язковим 

примірником» (2011–2015 рр.), метою якого було вивчення стану 

формування фонду ДОУНБ обов'язковим примірником друку та 

краєзнавчими інформаційно-бібліографічними документами. Миколаївська 

ОУНБ ім. О. Гмирьова провела локальне вивчення «Інформаційні центри 

ОУНБ ім. О. Гмирьова: користувач, ресурси, послуги» у всіх структурних 

підрозділах бібліотеки, що обслуговують користувачів. 

Під час проведення таких досліджень було опитано користувачів для 

визначення рівня обізнаності відвідувачів про її діяльність та послуг, що нею 

надаються. 

В ході досліджень аналізується склад користувачів, виявляються основні 

групи користувачів. Дослідження дозволяють визначити пріоритетні 

напрямки роботи, проаналізувати зацікавлення фондами, розширити коло 

користувачів заходів, які відбуваються в бібліотеці. 

Хмельницька ОУНБ проводила дослідження «Склад і використання 

електронних інформаційних ресурсів в бібліотеках області» 
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(ounb.km.ua/vidanya/download.php?book=46), метою якого було подальше 

удосконалення бібліотечних процесів та підвищення фахового рівня 

бібліотечних працівників. Дослідники ставили наступні завдання: вивчити 

ступінь користування електронними ресурсами бібліотек області; ставлення 

користувачів і працівників до електронних ресурсів. Предметом дослідження 

були потреби користувачів, ступінь їх задоволення електронно-

інформаційними ресурсами ЦРБ області, їх думки, оцінки, пропозиції.  

Для вирішення цих завдань застосовувалися методи анкетування 

(користувачів та бібліотечних працівників), аналізу (статистичної інформації 

та бібліотечної документації). Були розроблені анкети для опитування 

користувачів, бібліотечних працівників ЦРБ. У дослідженні взяли участь 

16 ЦБС області (Білогірська, Віньковецька, Волочиська, Дунаєвецька, 

Ізяславська, Кам’янець-Подільська, Летичівська, Славутська, 

Старокостянтинівська, Старосинявська, Хмельницька, Шепетівська, 

Ярмолинецька, ЦБС м. Кам’янець-Подільського, ЦБС м. Славута, ЦБС  

м. Нетішина). В ході дослідження було опрацьовано 356 анкет (158 анкет 

користувачів бібліотек, 198 анкет бібліотечних працівників). Аналіз 

одержаних результатів опитування користувачів показав, що найбільше 

бібліотеки відвідують користувачі, галузь професійної діяльності яких – 

гуманітарні науки (101 відповідь – це 63,9% респондентів). Більша частина 

респондентів звертаються до електронних ресурсів бібліотек щотижня – 

54 (34,2%), або ж щомісяця – 40 (25,3%). Найзручнішим доступ до 

електронних ресурсів респонденти вважають з приміщення бібліотеки – 

70 (44,3%) опитаних. Серед переваг використання електронних ресурсів 

бібліотек відзначено: «оперативність публікації; доступність, можливість 

перегляду вдома чи на роботі; легкість у пошуку необхідної інформації; 

одночасний перегляд великої кількості інформації; зручність у користуванні; 

можливість збереження інформації в електронному вигляді та швидкий друк» 

(ounb.km.ua/vidanya/download.php?book=46). 

Серед найголовнішими бар’єрами для використання електронного виду 
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інформації респонденти вважають відсутність комп’ютера у відділах 

бібліотеки та доступу до Інтернету. 

Серед побажань і зауважень респондентів дослідники виокремили 

наступні: «створити електронну бібліотеку; розширити інформаційні 

послуги; не обмежувати час користування Інтернетом; збільшити підписку 

періодичних видань; поповнити бібліотечні фонди сучасними виданнями; 

створити Інтернет-центр» (ounb.km.ua/vidanya/download.php?book=46). 

Серед труднощів, що відчувають бібліотечні працівники у роботі з 

електронними ресурсами, вказані наступні: недостатнє володіння 

комп’ютерною грамотністю та технологіями пошуку в мережі Інтернет. 

Лише 16 (8,1%) респондентів не відчувають жодних труднощів. 

Історія бібліотечної справи регіонів та окремих бібліотек досліджуються 

досить інтенсивно, хоча вже і не у тому ступені, як із першими роками 

здобуття Україною незалежності. Особливо ця робота активізувалася під час 

відзначення ювілеїв бібліотечних установ. Серед регіональних розвідок 

можна відзначити дослідження Одеської ОУНБ ім. М. С. Грушевського, що 

вивчала тему «Бібліотеки Одещини: історія і сучасність» (https://issuu.com/ 

944237/docs/2016). Його результати сприяло накопиченню документальних 

свідчень про історію бібліотечної справи в області. 

Постійно проводиться накопичення інформації про край, її 

опрацювання. Бібліотеки, які функціонують в області, проводять наукові 

розвідки з історії краю, накопичуючи інформаційні ресурси в електронній та 

нонелектронній формі, серед яких рукописні матеріали, фотодокументи, 

альбоми, реліквії з домашніх архівів. Так, альбом спогадів учасників Великої 

Вітчизняної війни «Відлуння війни» підготувала Олександрівська сільська 

бібліотека Маловисківського району. 

Процеси автоматизації та інформатизації у бібліотеці перебувають у 

полі уваги дослідників багатьох книгозбірень, зокрема, участь у 

загальноукраїнському дослідженні «Нові інформаційні технології в 

бібліотеках України» (НБУ імені Ярослава Мудрого) взяли ОННБ, ХДНБ,  

https://issuu.com/
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22 ОУНБ, Публічна бібліотека ім. Л. Українки м. Києва. Для збору даних та 

їх аналізу було використано методи анкетування та статистичний. 

Одеська ОУНБ ім. М. С. Грушевського підготувала аналітико-

статистичну довідку за підсумками регіонального дослідження «Нові 

інформаційні технології в бібліотеках Одеської області» (https://issuu.com/ 

944237/docs/2016). Запорізька ОУНБ ім. О. М. Горького провела дослідження 

«Віртуальні виставки бібліотеки і потреби користувачів» 

(https://zounb.zp.ua/node/4551), визначивши основні напрями популяризації 

документного фонду бібліотеки шляхом підвищення якості та ефективності 

віртуальних виставок, характерні особливості віртуальних бібліотечних 

виставок. Це дало можливість розробити рекомендації щодо системи 

відповідних показників, адаптованих до потреб бібліотечної практики, які 

сприяють вдосконаленню віртуальних виставок, та алгоритм створення 

віртуальних виставок. 

ОУНБ беруть участь у проведенні загальнодержавних досліджень, 

організованих НБУ імені Ярослава Мудрого. Це вивчення незадоволеного 

попиту користувачів, якісного та кількісного складу фондів публічних 

бібліотек області за 2009–2010 рр. (суспільні науки) тощо [120]. Слід 

зазначити, що фондознавчі дослідження завжди посідали провідне місце 

серед загального обсягу НДР бібліотек в Україні [153]. 

Бібліотечна професія як об’єкт дослідження нечасто потрапляє в поле 

зору регіональних бібліотек. Разом з тим Житомирська ОУНБ ім. О. Ольжича 

провела дослідження «Методист: професія чи покликання?» 

(libkor.com.ua/php/lib_theme_files/Metodust.pdf). Основним методом було 

обрано анкетування, яке проводилося під час підготовки до чергової 

Обласної школи методиста. Аналіз отриманих результатів засвідчив, що 

вищу фахову освіту мають 34,5% опитаних працівників бібліотек, базову 

вищу – 48,3%, 17,2% мають вищу не фахову освіту. Переважна більшість 

опитаних пропрацювали в бібліотеці понад 20 років. У рекомендаціях 

наголошувалося на потребі постійної самоосвіти методистів. 

https://issuu.com/
https://zounb.zp.ua/node/4551
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У дослідженні «Читацькі пріоритети сучасного бібліотекаря» 

(lib.zt.ua/ua/published/node/1018) взяли участь фахівці Житомирської ОУНБ 

ім. О. Ольжича, центральних районних та міських бібліотек-філій та 

сільських книгозбірень. Рекомендації спонукали до формування критичного 

підходу до вибору книг для власного читання та рекомендування 

користувачам. 

ОННБ провела дослідження «Персонал ОННБ ім. М. Горького: шляхи 

удосконалення кадрового менеджменту» (odnb.odessa.ua/doc_file/DKB/ 

enhancement.pdf), метою якого було виявлення напрямів розвитку кадрового 

складу та надання рекомендацій щодо підвищення ефективності роботи 

структурних підрозділів шляхом вивчення та аналізу характеристик 

персоналу бібліотеки. 

Головним методом дослідження був метод анкетування. Опрацювання 

отриманих даних показало, що працівники надавали перевагу тому напряму 

роботи, в якому вони працюють. Це свідчить про задоволеність виконуваною 

роботою, відповідність посаді, яку обіймають. Проте отримані результати 

також свідчать і про відсутність зацікавленості роботою інших відділів та 

небажання знайомитись з напрямами роботи інших структурних підрозділів 

(низький рівень професійної самосвідомості). 

Результати дослідження стали підставою для ряду висновків: назріла 

потреба удосконалення структури системи підвищення кваліфікації 

бібліотеки, формування підходів до обґрунтованого кадрового заміщення. 

Запропоновано провести заняття з підвищення кваліфікації для групи 

працівників з невеликим стажем роботи, на яких познайомити із структурою 

бібліотеки, напрямами та особливостями роботи структурних підрозділів 

ОННБ та інших бібліотек. Для поліпшення комунікаційних зв’язків серед 

працівників бібліотеки налагодити регулярність інформування про заходи, 

які проводяться, або плануються різними відділами. Такий підхід згуртовує 

колектив, підвищує відповідальність за спільну справу, сприяє вихованню 

корпоративної культури. Для удосконалення комунікаційних відносин 
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керівників з підлеглими, етики відносин в колективі, у рекомендаціях 

запропоновано проведення занять для керівників середньої ланки з основ 

менеджменту, психології управління, конфліктології. 

Хмельницька ОУНБ ім. М. Островського провела он-лайн дослідження 

«Веб-спілкування та етикет сучасного бібліотекаря», у якому взяли участь 

працівники обласної наукової бібліотеки та публічних бібліотек області 

[136]. 

Чернівецька ОУНБ ім. М. Івасюка провела обласне соціологічне 

дослідження «Видавнича діяльність публічних бібліотек області: тематика, 

обсяг, ефективність» (www.library.cv.ua/sotsiologichni-doslidzhennya). 

Методика базувалась на анкетному опитуванні та аналізі статистичних 

даних. Аналіз отриманих результатів свідчить про актуалізацію тематики 

видавничої діяльності. Завдяки сучасній комп’ютерній техніці бібліотеки 

отримали можливість видавати власну друковану продукцію невеликими 

тиражами. Користувачам пропонуються інформаційно-методичні бюлетені, 

матеріали передового досвіду бібліотек, методично-бібліографічні матеріали 

до проведення масових заходів, бібліографічні покажчики по творчості 

видатних людей краю, буклети, листівки, тощо. 

За наслідками дослідження рекомендовано активно видавати краєзнавчі 

матеріали, що популяризують історію Буковини, районів, міст, сіл. 

Працювати над бібліографічними покажчиками про відомих людей краю, 

районів. Активно співпрацювати з молодими поетами, письменниками, 

журналістами, по можливості, готуючи спільні видання тощо. 

Аналіз сучасної тематики досліджень засвідчує, недостатньо 

розробленою є методологія регіональних бібліотекознавчих досліджень та 

моніторингу розвитку регіональних систем. Зібраний під час дослідження 

фактичний матеріал потребує серйозного науково-аналітичного 

опрацьовування, інструментарієм якого бібліотечні фахівці володіють 

неповною мірою. У відповідності до визначених нами тенденцій бібліотечної 

регіоналізації (регіональне бібліотекознавство, регіональний підхід, 
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регіональний напрям в бібліотекознавстві, регіональний аналіз) можна 

стверджувати, що в дослідницькій діяльності ОУНБ найчастіше 

використовується регіональний аналіз. При цьому спостерігається абсолютне 

привалювання соціологічних досліджень, що відповідає їх прикладному 

характеру. Включення до наукового інструментарію ОУНБ маркетингових 

методів дослідження лише посилює їх соціологічне спрямування.  

Постала необхідність включення до планів роботи бібліотек проведення 

семінарів за участю провідних науко-педагогічних кадрів галузі з метою 

підвищення рівня НДР в бібліотечних системах країни. Останні декілька 

років тематика досліджень скеровується на вивчення веб-роботи бібліотек. У 

НДР присутні поодинокі звернення до методу сайтометрії, яким 

доповнюється традиційний арсенал методів дослідження [163]. 

Разом з тим, отримані результати підтверджують, що НДР ОУНБ 

спрямована на вивчення діяльності бібліотек, з метою виявлення «вузьких 

місць», впровадження кращих зразків світового досвіду обслуговування 

читачів, створення умов для інтеграції її діяльності в світовий інформаційний 

простір. У рекомендаціях, сформованих за результатами досліджень, 

наголошується на необхідності розгортання проектної та тренінгової 

діяльності та використання матеріалів НДР у процесі професійного 

спілкування бібліотекарів. Останній момент знайшов своє відображення у 

Маніфесті УБА [128]. Потреба професійного спілкування особливо 

відчувається на етапі визначення тематики НДР. Особливі труднощі у 

бібліотечних працівників виникають при формулюванні мети, об’єкту та 

предмету дослідження. Спостерігається недостатня обізнаність бібліотекарів-

практиків із арсеналом методів, які можна використовувати у 

бібліотекознавчих розвідках. Для підвищення ефективності НДР бібліотек в 

областях необхідно розробити типові алгоритми, які впровадити в практику 

роботи. Наприклад, обговорення тематики досліджень, обрання методів, 

формулювання предмету та об’єкту організовувати у вигляді формальних та 

неформальних форм. Забезпечення формального спілкування відбувається на 
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засіданнях робочих груп, на зборах колективу бібліотеки, при складанні та 

обговорені організаційно-регламентуючої документації. Формальна 

комунікація забезпечується міжособистісним спілкуванням учасників 

дослідження та з колегами з інших бібліотек. 

Підвищення ефективності НДР забезпечується знанням основ 

психологічних аспектів соціальної комунікації. При складанні методики 

дослідження слід враховувати психологічну сумісність членів творчого 

наукового колективу, їх здатність до здійснення якісного спілкування. 

Вагому роль відіграють психологічні моменти, пов’язані із лідерством, 

партнерством учасників НДР. Це потребує постійного вивчення та 

моделювання поведінки учасників наукової групи, налагодження 

ефективного спілкування для досягнення взаєморозуміння, розподілу 

обов’язків, налагодження між всіма учасниками дослідження ефективних 

зв’язків на кожному етапі виконання НДР, залучення нових форм 

спілкування, спрямованих на об’єднання та колективну діяльність із 

використанням сучасних напрацювань комунікативних практик. Неабияку 

роль відіграє досягнення точності та однозначного тлумачення професійних 

понять та термінів. Аналіз звітних матеріалів бібліотек свідчить, що ці 

заклади ведуть НДР, яка має суто прикладний характер і спрямована на 

удосконалення діяльності як кожного окремого закладу, так і бібліотек 

регіону в цілому. 

Останніми роками збільшилась увага бібліотечних фахівців до 

дослідження ролі і місця бібліотеки в суспільстві, а також до вивчення 

інформаційних потреб та запитів різних категорій користувачів. 

Досліджувані теми актуальні, підходи до вивчення цікаві, застосовані 

різноманітні методики вивчення. Однак виникають проблеми при 

інтерпретуванні результатів дослідження та формулюванні висновків; 

спостерігається намагання з боку бібліотечних фахівців дещо прикрасити 

стан справ, некритичні підходи до аналізу отриманих негативних результатів. 
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Бібліотеки активно використовують у своїй роботі інформаційні ресурси 

мережі Інтернет та створюють своїх веб-cайти чи блоги. Більшість 

дослідників, зокрема М. С. Костенко [111], О. М. Постельжук (Грогуль) 

[163], Лін Чжао [204] дотримуються думки, що веб-сайти стають невід'ємною 

частиною бібліотеки і тому сприймаються як презентація її образу в 

інформаційному просторі. Саме цей напрям діяльності бібліотек повинен 

активно розвиватися в контексті наукових розвідок. 

Веб-сайт або корпоративний блог книгозбірні – важливі інструменти 

позиціювання бібліотеки у соціокомунікаційному просторі, представлення 

своїх продуктів та надання інформаційних послуг у он-лайн режимі, 

пропагування місцевого інформаційно-документного ресурсу. Веб-сайти є 

важливим інформаційним інструментом для привернення уваги всіх 

учасників процесу до книг і читання [204, с. 54]. Веб-сайти дають виняткову 

можливість бібліотекам розширювати свою діяльність, охоплюючи все 

більшу кількість користувачів, а також презентувати себе та свої здобутки, 

створюючи собі позитивний імідж, зазначають Н. Волян [46], О. Постельжук 

(Грогуль) [60], О. Жабін [65], М. С. Костенко [111], А. В. Струнгар [195]. 

Завдяки веб-представництву бібліотеки можуть не лише краще забезпечувати 

інформаційні потреби користувачів, а й представляти на розгляд широкому 

загалу свої інформаційно-аналітичні продукти, знайомити з послугами, які 

вони надають, та інформувати про свою діяльність, надавати користувачам в 

електронному вигляді первинні та вторинні ресурси власного генерування. 

Оскільки бібліотеки володіють унікальними науковими та краєзнавчими 

фондами, оцифрування та представлення їх у мережі Інтернет забезпечить 

доступ до них широкого кола користувачів. 

Дослідники нових комунікаційних можливостей бібліотек звертають 

увагу на існування ряду проблем, пов’язаних, у першу чергу, із неповною 

відповідністю контенту та якісного наповнення сайтів ОУНБ Західного 

регіону України [111]. М. С. Костенко відзначає, що для бібліотек важливо 

стежити за тенденціями сайтобудування, а також налагоджувати моніторинг 
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структури та наповненості бібліотечних веб-сайтів, зокрема у відповідності 

до галузевих змін. Це потребує уваги працівників до таких параметрів, як 

наповненість сайту матеріалами галузевої проблематики; введення нових 

рубрик та розділів, що містять галузеву інформацію; запровадження нових 

форм і методів подання інформації тощо [111, с. 40]. 

Проведений нами аналіз веб-сайтів ОУНБ України надав підстави для 

характеристики структури, можливостей доступу до сайтів, зручності 

користування пошуковими сервісами [6]. Зауважимо, що аналіз проводився 

протягом 2013–2014 р., до тимчасової окупації територій Луганської та 

Донецької областей. Враховуючи той факт, що всі регіональні бібліотеки 

функціонували в єдиній національній системі бібліотек України, ми 

залишили дані про їх роботу в матеріалах дослідження. Зазначимо також, що 

аналіз веб-сайтів ОУНБ проводився із врахуванням їх зручності для 

користувача. При вивченні сайтів ми аналізували подання на них результатів 

науково-дослідної діяльності бібліотек, спрямованої на удосконалення 

роботи книгозбірні. Разом з тим, до аналізу була включена інформація про 

конференції, які проводилися у бібліотеках та слугували додатковим 

джерелом отримання відомостей про тематику досліджень ОУНБ. 

При аналізі веб-сайтів деяких бібліотек нами було виявлено той факт, 

що вони не відповідають вимогам прозорості інформації про структуру та 

функціональні обов’язки бібліотечних підрозділів. Наприклад, у структурі 

веб-сайту РДОБ представлені такі блоки: Головна сторінка; Новини за 

розділами; Новини у форматі RSS; Зворотний зв’язок; Корисні посилання; 

Віртуальна довідка; Фотогалерея; Архівні документи; Електронні каталоги; 

Карта сайту; Віртуальна виставка; Бібліотечна інформація; Видання РДОБ. 

Для виявлення відомостей про наукову роботу ОУНБ було використано 

інструментарій веб-сайту Кіровоградської ОУНБ ім. Д. І. Чижевського 

(КОУНБ). В підрозділі «Сайти бібліотек в Інтернеті» представлено відомості 

про сайти обласних бібліотек України, Росії, світу. Розділ також містить 

інформацію про веб-сайти бібліотечних асоціацій, електронних періодичних 



150 

 

видань, бібліографічних баз даних, онлайн-перекладачів та ін. Всього було 

проаналізовано контент 24 сайтів, перелік яких подано у Додатку Е. 

Сайти ОУНБ було проаналізовано з метою отримання інформації про 

НДР, зокрема участь у загальноукраїнських регіональних та проведення 

локальних досліджень, а також індивідуальні дослідження фахівців бібліотек. 

Виходячи з завдань нашого дослідження основними критеріями оцінки сайтів 

ОУНБ як джерела інформації про наукову роботу були «доступність», 

«прозорість інформації», «простота користувацького інтерфейсу», «повнота 

представленої інформації». Відповідно до цих критеріїв сайти отримують 

оцінку «висока», «середня», «низька». 

Для аналізу обрано наступні ознаки: – назва підрозділу, що проводить 

НДР; – доступ до звіту про роботу бібліотеки; – відомості про НДР; – наукові 

та методичні видання; – напрями досліджень. 

Результати аналізу веб-сайтів регіональних ОУНБ представлені у 

Додатку Е. 

Доступність звітів про роботу бібліотеки на сайтах бібліотек 

розподіляється таким чином: доступу немає у 11 бібліотек та доступ є у 12 

бібліотек. Отримати відомості про НДР можна на сайтах 8 бібліотек. 

Інформація про науково-методичні видання представлені на сайтах 

21 бібліотек. Оцінка за цими ознаками розподіляється наступним чином (див. 

Таблицю 2.6). 

Таблиця 2.6. 

Огляд оцінок з доступності інформації на сайтах ОУНБ 

Оцінка Доступність Прозорість Простота 

користувацького 

інтерфейсу 

Повнота 

представленої 

інформації 

висока 3 3 4 5 

середня 4 5 8 3 

низька 16 15 11 15 
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Високі оцінки за всіма показниками отримали три ОУНБ: Луганська, 

Івано-Франківська та Рівненська. За маркером «Доступність» найвищі 

показники мають – Івано-Франківська, Луганська та Рівненська ОУНБ. За 

маркером «Прозорість» найвищі показники мають – Івано-Франківська, 

Луганська та Рівненська ОУНБ. За маркером «Простота користувацького 

інтерфейсу» найвищі показники мають – Івано-Франківська, Луганська, 

Миколаївська, Рівненська та Хмельницька ОУНБ. За маркером «Повнота 

представленої інформації» найвищі показники мають – Запоріжська, Івано-

Франківська, Луганська та Рівненська ОУНБ. 

В ході роботи були виявлені також інші сайтометричні дослідження, що 

не перетинаються з нашими завданнями, але доповнюють картину змістового 

наповнювання сайтів ОУНБ. За даними О. М. Постельжук (Грогуль) [60] на 

веб-сайті Кіровоградської ОУНБ пропонуються інформаційні блоки, які 

містять розділи: Інформація про бiблiотеку; Електронний каталог; Відео про 

бiблiотеку; Бiблiотечна справа; Корисні ресурси Інтернету; Бiблiотечнi подiї; 

Подаровані видання; Бiблiотечнi Бази даних; Електронна бібліотека; 

Книжкові виставки; Віртуальна бібліографічна довідка; Віртуальна виставка 

(медіапроект); Кiноклуб Екран; Бібліографії; Архів Д. І. Чижевського; 

Державні закупівлі. Ми звернули увагу на дуже цікавий блок інформації – 

«Регіон». На нашу думку, такий блок має створюватися у кожній РБС і 

презентуватися на сайті ОУНБ. До блоку на сайті КОУНБ імені 

Д. І. Чижевського входять розділи: Мiсто Кіровоград; Кіровоградська 

область; Мистецтво Кiровоградщини; Довiдкова база про всi бібліотеки 

областi; Краєзнавство Кіровоградщини; Календар дат i подій 

Кіровоградщини; Хроніка культурного життя Кіровоградщини; 

Спеціалізований Майданчик «ІнтерСвіт»; Центр Вікно в Америку; Центр 

Європейської Інформації; Канадсько-Український бібліотечний центр; 

Регіональний тренінговий центр «Бібліоміст»; Орхуський інформаційний 

центр; Регіональна бібліотечна асоціація. Також на головній сторінці 

представлено блок «Наші проекти», який інформує про проекти, скеровані на 
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покращення обслуговування читачів, а також ті, що належать до професійної 

діяльності бібліотекарів, зокрема, ЦУКК (ресурс для бібліотекарів); 

МЕТАДАТА (ресурс для бібліотекарів); Регіональний каталог (для 

бібліотекарів); Дублiнське ядро метаданих (Редактор). Відзначимо, що про 

власний інформаційно-аналітичний доробок бібліотека інформує за 

допомогою розділу «Видання РДОБ», де розміщуються відомості про 

науково-допоміжні бібліографічні покажчики, анотовані каталоги видань, 

рекомендаційні списки літератури тощо. Слід також додати, що важливим 

висновком проведеного О. М. Постельжук (Грогуль) дослідження веб-сайтів 

є те, що створення та наповнення веб-сайту є комплексною інформаційно-

аналітичною роботою, яка передбачає добір, аналіз та систематизацію 

інформації. Як зазначає науковець, досвід ОУНБ щодо створення й 

використання веб-сайтів ще недостатньо досліджений і мало висвітлювався у 

наукових публікаціях. Авторка вдається до аналізу структурної побудови та 

діяльності веб-сайтів ОУНБ на прикладі РДОБ та КОУНБ. Час проведення 

дослідження – березень 2012 р. Основними завданнями аналізу стають 

практика створення веб-сайтів, образ веб-сайту, якості веб-серверів, вимоги 

та критерії оцінки веб-сайтів бібліотек. 

Таким чином, вивчення сайтів ОУНБ показало загальне ставлення до 

організації НДР в бібліотеках регіонів і підтвердило загальний стан 

дотримання традиційного підходу до організації їх діяльності. В більшості 

бібліотек наукова робота, проведення бібліотекознавчих досліджень та 

виконання проектів зосереджено в науково-методичних відділах. Цю 

інформацію можна отримати, звернувшись до розділу сайту бібліотек «Про 

бібліотеку». В 15 ОУНБ відповідні структурні підрозділи мають назву 

«Науково-методичний відділ». Нами була виявлена певна тенденція до зміни 

назви науково-методичного підрозділу в частині ОУНБ, що, на наш погляд, 

відповідає підвищенню ролі, характеру та якості проведення 

бібліотекознавчих досліджень, опануванню нових напрямів, що стали 

актуальними в останнє десятиріччя. Так, в структурі ОУНБ з’явилися 
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підрозділи: Науковий відділ (Волинська ОУНБ), Відділ наукової організації 

та менеджменту бібліотечної справи (Дніпропетровська ОУНБ), Відділ 

науково-методичної роботи і соціологічних досліджень (Донецька ОУНБ), 

Відділ наукового аналізу та розвитку бібліотек (Луганська ОУНБ), Науково-

методичний відділ – науково-дослідний, методичний та координаційний 

центр регіону (Львівська ОУНБ), Відділ науково-методичної роботи та 

інновацій в бібліотечній галузі (Миколаївська ОУНБ), Відділ маркетингу та 

наукової роботи (Рівненська ОУНБ). Зауважимо, що нові назви науково-

методичних підрозділів в бібліотеках співпадають з якістю відображення на 

веб-сайтах інформації про НДР в бібліотеках. Першочергово це стосується 

бібліотек Луганської та Рівненської області, які мають високі оцінку з 

представлення відомостей про наукову діяльність бібліотечної установи, 

також відображають нові напрями наукової діяльності бібліотек або 

акцентують увагу на характері наукових досліджень. Це можна сказати про 

поширення соціологічних (Донецька ОУНБ) та маркетингових досліджень 

(Рівненська ОУНБ). 

Таким чином, питання стану та розвитку рівня регіональних наукових 

досліджень залишаються актуальними. Фактично ми спостерігаємо 

оприлюднення результатів самоаналізу бібліотечних фахівців, формою якого 

є звіти, виступи на конференціях, описування свого регіонального досвіду. 

Подача матеріалу, як правило, супроводжується критикою в бік місцевої 

влади, яка не розуміє сенсу бібліотечно-інформаційної місії бібліотек, або 

тенденцій щодо державного недофінансування бібліотек, тощо. З цим 

пов’язується більшість проблем в бібліотечній сфері. Бібліотекарі рідко 

звертаються до критичного аналізу внутрішньобібліотечних зв’язків, 

менеджменту інформаційно-документних ресурсів та бібліотечних систем, 

рівня наукової саморефлексії. Можна стверджувати, що спостерігається 

низький рівень аналітичного і прогностичного дослідження БРС у контексті 

трансформаційних процесів, що відбуваються в бібліотечній підсистемі 

соціальних комунікацій. Таким чином підтверджуються результати наукових 
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розвідок аналітичної діяльності бібліотек України О. М. Кобєлєва [93]. Хоча, 

слід зауважити, що останніми роками з’являються публікації про аналітичну 

діяльність бібліотек різних територій країни, що свідчить про певну 

тенденцію підвищення інтересу до нових методів узагальнення даних про 

функціонування та необхідність пошуку нових підходів до посилення 

бібліотеками регіонів свого впливу на територіальні громади 

О. М. Постельжук (Грогуль) [60; 163; 164]. Водночас фахівці роблять 

висновок, що підтверджує дані, отримані у нашій роботі, про те, що 

інформаційно-аналітична діяльність бібліотек потребує подальшого 

розвитку. Особливу увагу слід звернути на дослідження інформаційно-

аналітичної продукції ОУНБ. О. М. Постельжук, яка наголошує на 

необхідності проведення класифікації аналітичної продукції [163, с. 8]. 

Зауважимо, що загальна характеристика наукової роботи ОУНБ, яку 

можна сформувати на основі аналізу сайтів, підтверджує висновки, отримані 

на основі аналізу публікацій, проведеного у Розділі 1, п. 1. 2 та планово-

звітної документації ОУНБ. 

 

Висновки до розділу 2 

 

В ході дослідження встановлено загальний стан та тематичні напрями 

досліджень регіональної тематики, що проводиться регіональними 

бібліотеками країни. Тематика досліджень повністю відповідає завданням 

підвищення техніко-технологічного рівня організації бібліотечної діяльності 

на всій території нашої країни; вивчення читацьких та користувацьких 

потреб в документально-інформаційному обслуговуванні та організації 

безперешкодного доступу населення до регіонального та національного БІР. 

Актуальною проблемою регіональних досліджень визначено 

формування ґрунтовної соціологічної БД, що характеризує стан та кількісні 

характеристики всіх основних функціональних підсистем бібліотеки, а також 

системи заходів із задоволення інформаційних потреб користувачів 
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бібліотеками областей. Обгрунтовано висновок щодо низької ефективності 

науково-теоретичного аналізу результатів соціологічних бібліотекознавчих 

досліджень та необхідності підвищення рівня аналітичного опрацювання їх 

результатів шляхом детальнішого вивчення для пошуку закономірних 

залежностей розвитку РБС в єдиній національній системі України. 

За результатами дослідження встановлено, що в Україні більшість 

бібліотекознавчих досліджень носить прикладний характер. Як свідчить 

аналіз характеру НДР ОУНБ, у практиці їх діяльності прослідковуються чіткі 

тенденції лідерства як головних установ, що формують необхідне 

інформаційно-комунікаційне середовище соціокультурного розвитку 

територій та місцевих громад. Можна стверджувати, що теоретичне 

обґрунтування РДБ є досить вагомим й охоплює весь спектр проблем, що є 

важливими для свого практичного втілення. 

Регіональний аспект в українському бібліотекознавстві висуває потребу 

відокремлення підсистемного рівня регіонального бібліотекознавства. 

Результати аналізу масиву дисертацій, що був визначений за маркером 

«регіональний», свідчать, що назріла необхідність пошуку нових підходів до 

організації і методологічного обґрунтування науково-дослідної діяльності 

бібліотек в регіонах, виходячи із потреб вдосконалення бібліотечної 

діяльності, визначення бібліотеками свого місця в комунікаційній 

інфраструктурі суспільства, формування державної політики у бібліотечній 

сфері з урахуванням процесів інтеграції на основі модернізації бібліотечної 

системи в Україні. 

Проведене дослідження дозволило встановити організаційні складові 

регіонального бібліотекознавства. У період, що нами вивчається, суб’єктами 

НДР виступають бібліотеки різних рівнів і профілів: всеукраїнського та 

обласного рівнів; універсального, багатогалузевого та галузевого профілів. 

Історично в інфраструктурі українського бібліотекознавства функціонують 

дві найбільші регіональні бібліотеки України, які є всеукраїнськими 

центрами багатогалузевого профілю, – ОННБ та ХДНБ, підпорядковані 
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Міністерству культури України. Вони поширюють свою сферу впливу як 

методичні, організаційні та координаційні центри на бібліотеки Півдня та 

Сходу України відповідно. Основними суб’єктами регіональних 

бібліотекознавчих досліджень виступають бібліотеки регіонального рівня: 

універсального профілю – ОУНБ; багатогалузевого – зональні об’єднання 

бібліотек ЗВО; галузевого – обласні галузеві бібліотеки: медичні, педагогічні. 

 

Основні положення розділу викладено у роботах [2; 4; 6; 12; 16].  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ТА ЗАВДАННЯ БІБЛІОТЕКОЗНАВЧИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ РЕГІОНАЛЬНОГО СПРЯМУВАННЯ 

 

3.1. Розширення тематики бібліотекознавчих досліджень 

регіонального спрямування в Україні 

 

Розвиток інформаційного суспільства в Україні, хоча і відбувається 

досить повільно, відзначається глибокими трансформаційними змінами в 

усіх соціальних підсистемах. Зміни торкнулися діяльності бібліотек як 

базових компонентів соціально-комунікаційної сфери українського 

суспільства. 

З початку ХХІ ст. в національній системі бібліотек особливо гостро 

постали питання підвищення соціокультурного значення ОУНБ. Це 

пояснюється тим, що області як адміністративні одиниці територіального 

устрою країни, відіграють важливу роль в розбудові держави. Вони 

впливають на концентрацію місцевих ресурсів, зокрема інформаційних, на 

вирішення суспільно значущих проблем, а також впливають на економічний 

та культурний розквіт. З 2000 року по 2015 рік ОУНБ зробили великий крок 

до опанування новітніх інформаційних технологій та підключення до 

національних і міжнародних інформаційних систем. Зрозуміло, що цей 

аспект був стратегічно важливим для досягнення необхідних позицій в 

інформаційній інфраструктурі регіонів та країні в цілому.  

Значного успіху в інформатизації ОУНБ досягли завдяки підтримки 

місцевих органів влади та участі в міжнародних проектах інформатизації 

бібліотек. Бібліотеки затвердилися в соціокультурному просторі регіонів як 

активні провідники просвітницької культурної діяльності, як інформаційні 

центри забезпечення діяльності органів місцевого самоврядування, освітньої, 

наукової, виробничої та підприємницької діяльності в регіонах. Але, якщо 

звернутися до аналізу діяльності бібліотек регіонального рівня на цей період, 
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то виявляється низка проблем, що попри важливість інформатизації, 

характеризувала загальний стан бібліотечної діяльності в областях [32]. 

Найбільш актуальними на цей період були визначені такі: скорочення 

мережі публічних бібліотек; низька матеріально-технічна оснащеність 

бібліотек усіх рівнів регіональної системи та відсутність належних умов для 

збереження та конвертації бібліотечних фондів; недостатній рівень 

комп’ютеризації та інформатизації публічних бібліотек (особливо сільських) 

та підключення їх до існуючих інформаційних мереж; відсутність 

достатнього рівня поповнення бібліотечних фондів; слабкий рівень 

професіоналізації бібліотечних фахівців та їх соціального захисту. 

Розгортання інформатизації в бібліотечній галузі України, 

проголошення руху до суспільства знань в умовах наявності старих проблем 

формує нові завдання для ОУНБ – регіональних інформаційних центрів 

[170]. Бібліотеки мають зосереджувати свою увагу на поширенні 

інформаційно-аналітичного забезпечення регіонів, вивченні інформаційних 

потреб всіх груп споживачів інформації, освоювати нові способи надання 

доступу до інформації та удосконаленні переліку інформаційних послуг. Слід 

відзначити, що зростає попит на такий напрям діяльності бібліотек, як 

формування інформаційної культури населення, а також посилення 

гуманітарного впливу бібліотек на соціокультурне життя регіонів. Зрозуміло, 

що напрями роботи бібліотек можуть бути виконані лише з державною 

допомогою і з врахуванням рівня розвитку регіональних та національної 

бібліотечної системи України в цілому, а також на основі виконання цільових 

НДР. 

Слід визнати, що на розвиток бібліотечної системи, зміст бібліотечно-

інформаційного сервісу, напрями НДР бібліотек в регіонах впливають добре 

відомі фахівцям фактори, зокрема, регіональні особливості соціально-

економічного, природно-кліматичного, політичного, демографічного, 

історико-культурного, соціально-психологічного характеру. Усвідомлення 

цих факторів фактично визначає рівень професійного ставлення бібліотечних 
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фахівців до виконання завдань організації діяльності бібліотек в регіонах, 

формулювання вимог до влади, а також вибору напрямів взаємодії з 

партнерами. Крім того, вони визначають особливості формулювання завдань 

наукової, дослідницької та методичної їх роботи. В цьому проявляються 

умови, що формують засади використання у процесі вивчення регіональних 

об’єктів та процесів соціокультурного та конкретно-історичного підходів. 

В умовах відносної самостійності та можливості вибору свого власного 

шляху у бібліотек у різних куточках України з’явилася можливість вибору 

власних моделей розвитку, що в свою чергу, обумовило необхідність 

прийняття нових нетипових методичних рішень. Необхідно додати, що 

прийняття рішень з цього питання, обґрунтування обраної моделі потребує 

набуття щодо моделювання діяльності бібліотек, їх особливостей з 

врахуванням різних елементів, таких, як ресурси, рівень технологічного 

оснащення і підготовки кадрів, – стверджують Н. Г. Грабар [59], В. Дубовий 

[63], Т. М. Костирко [112], Л. А. Литвинова [124]. 

Науково-дослідна, а поряд з нею і науково-методична робота складають 

важливий напрямок діяльності ОУНБ. Історія становлення, наповнення та 

функціонального призначення цих складових діяльності регіональних 

центрів бібліотечної справи країни добре вивчені у сучасному 

бібліотекознавстві. Значну частину наукової роботи регіональних 

бібліотечних центрів складає вивчення планово-звітнього процесу та 

результатів виконання запланованих заходів. Сьогодні виникла потреба у 

значному збагаченні змісту, характеру та методів вивчення, аналізу та 

узагальнень процесів, що спостерігаються в соціокультурному та 

професійному оточенні бібліотекарів. 

Наприклад, Г. Д. Ковальчук стверджує, що відійшли в минуле 

контрольно-інспекторські функції методичної діяльності, здійснився перехід 

від методичного керівництва до надання методичної допомоги, від 

авторитарного стилю до демократичного, але припускає необхідність 

вирішити певні зауваження задля покращення рівня науково-методичної 
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діяльності бібліотек України [99]. В ряді бібліотек відбулася реорганізація 

науково-методичних відділів у служби маркетингу, менеджменту та реклами 

бібліотечних послуг, проблемно-дослідницький відділ,відділ наукової 

організації і методики бібліотечної роботи (Дніпропетровській ОУНБ), інші 

залишили стару назву (Харківська, Полтавська, Сумська). Зауважимо, що 

аналітична функція завжди була притаманна методичній службі, але в 

сучасних умовах вона отримала дещо інший відтінок, а саме: аналіз заради 

прогнозування змін. Аналітичні матеріали з різних напрямків 

функціонування бібліотек, які готуються фахівцями-методистами, 

дозволяють не лише визначати загальні тенденції розвитку бібліотек, але й 

робити прогнози щодо майбутніх змін. Але, в статті, що досить прискіпливо 

розглядає методичну роботу, про наукову діяльність бібліотеки не 

згадується. Наукова робота не розглядається як необхідна база посилення 

методологічного рівня рефлексійного процесу бібліотечних фахівців ОУНБ, 

як необхідний ступінь відображення цілісного погляду на умови 

функціонування і розвитку бібліотек регіонів, їх інтеграцію до всього 

комунікаційного комплексу територій. 

Важливим є те, що в науково-методичній роботі очікується поєднання 

нових наукових розробок, результатів НДР і ефективних методичних рішень. 

Аналіз організації методичної роботи в бібліотеках України свідчать про 

значну схожість підходів до неї. Показовою є, наприклад, діяльність 

Дніпропетровської ОУНБ імені Первоучителів слов'янських Кирила і 

Мефодія. Як свідчать оприлюднені матеріали, у бібліотеці сформована і діє 

цілісна «Концепція розвитку методичної роботи на період 2005–2009 рр.», 

створено дієвий механізм її реалізації. Вибір основних напрямків методичної 

діяльності обласної бібліотеки спирається на класичні принципи. У 

«Концепції…» виділено декілька пріоритетних напрямів, що визначають 

методичну політику в бібліотеках області: аналіз і прогнозування розвитку 

бібліотек у кожному районі області; вирішення організаційних проблем 

функціонування бібліотек у сучасних умовах, забезпечення стратегії 
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професійного розвитку їх працівників; зміна професійної психології 

бібліотечного персоналу; управління інноваційними процесами в ЦБС 

області, пошук і розроблення нових моделей розвитку бібліотек регіону; 

організація і моніторинг інноваційної діяльності публічних бібліотек області; 

створення системи безперервної професійної освіти персоналу бібліотек 

області, проведення заходів, що спрямовані на розвиток інноваційного 

мислення; розвиток широких професійних контактів; об’єднання зусиль 

трьох методичних центрів у розробленні єдиних методологічних та 

методичних підходів щодо вирішення проблемних питань управління 

бібліотечною справою в регіоні. 

Спостерігається чітка тенденція розширення сфери використання 

аналітичних методів при виконанні науково-методичної роботи [205]. 

Фахівці обласних методичних центрів сьогодні не лише аналізують умови, в 

яких функціонують бібліотеки, а визначають проблемні ситуації, 

накреслюють шляхи їх вирішення. Крім того, поширюється використання 

наукової діагностики та експертизи, проводиться оцінка рівня роботи не 

тільки за кількісними, але й за результатом аналізу якісних показників, що 

характеризують творчу активність колективу бібліотек, рівень рекламно-

іміджевої діяльності ЦБС, якість методичного забезпечення, участь в 

обласних заходах з підвищення професійних компетенцій бібліотечного 

персоналу. Методичний моніторинг реального стану діяльності бібліотек у 

сучасному соціокультурному середовищі є ефективним засобом визначення 

напрямів їх модернізації з метою адаптації до умов інформаційного 

суспільства [1]. У процесі маркетингових досліджень бібліотекарі 

залучаються до використання широкого спектру методів, перш за все 

соціологічних: анкетування, інтерв’ю, експертне опитування, моніторинг 

публікацій. Ринкові умови діяльності сучасної бібліотеки вимагають від 

бібліотекарів знання соціально-культурних умов життя своїх читачів, 

користувачів електронної інформації, їх навичок із доступу до інформації, 

потреб у різних формах і засобах надання інформаційних послуг. 
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При організації наукових досліджень використовується інноваційний 

підхід − створення творчих лабораторій. Так, методичним центром ДОУНБ 

були організовані лабораторії: «Сільська бібліотека – нова стратегія 

розвитку» (на базі Дніпропетровської районної ЦБС); «Сільська бібліотека в 

соціокультурній інфраструктурі села» (на базі Верхньодніпровської районної 

ЦБС); «Сільська бібліотека: соціальні пріоритети розвитку» (на базі 

Апостолівської районної ЦБС); «Сільська бібліотека – інформаційно-

культурний центр місцевої громади» (на базі Юр’ївської районної ЦБС); 

«Сільська бібліотека – центр краєзнавчої інформації» (на базі Петриківської 

районної ЦБС); «Сільська бібліотека і громада: спілкування, 

взаєморозуміння, співпраця» (на базі Криничанської районної ЦБС). Вони 

стали не тільки засобом активізації творчого потенціалу працівників 

сільських бібліотек, але і джерелом виявлення нових фактів та залежностей в 

діяльності бібліотек регіонів для подальшого опрацьовування та аналізу. 

Відзначимо, що такі творчі лабораторії слід розглядати як нові форми 

професійної комунікації, спілкування, ділових контактів. 

Різноманітна, багатопланова науково-методична робота бібліотек є 

результатом взаємодії з творчими спілками, національно-культурними 

товариствами, громадськими організаціями, навчальними закладами області. 

Одним з найбільш показових прикладів активної співпраці бібліотеки з 

громадськістю є щорічний ярмарок «Ужгородський книжковий Миколай», 

ініційований громадською організацією «Нова форма». Для користувачів – 

це свято зустрічі з книгою та письменниками, для видавців – реклама 

книжкової продукції, можливість обговорення професійних проблем та 

визначення рейтингу, для бібліотеки – можливість поповнення книжкового 

фонду та вивчення запитів потенційних користувачів. 

Як вважає Н. П. Авдєєнко, вивчення проблем і тенденцій розвитку 

бібліотек регіону є одним з головних завдань науково-методичної служби [1]. 

Можна погодитися з автором, що методичний моніторинг є важливим 

інструментом вивчення реального стану діяльності бібліотек у сучасному 
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соціокультурному середовищі, а також дає необхідні матеріали для 

визначення напрямів модернізації бібліотек з метою адаптації до сучасних 

вимог. На нашу думку, те, що багато проблем, які турбують бібліотечну 

спільноту, зокрема зазначені у Маніфесті УБА [128], потребують 

консолідації зусиль для їх вирішення як бібліотечних фахівців, так і держави, 

а також детального вивчення в ході наукових досліджень. Разом з тим, 

проблеми у бібліотечній галузі, такі, як залишковий принцип фінансування, 

перехід до ринкових відносин, впровадження засад місцевого 

самоврядування зумовили динамічне скорочення мережі бібліотек; 

скорочення бібліотек та вивільненням значного обсягу кадрових ресурсів, 

відсутність можливості поповнення фондів бібліотек новою літературою, є 

болючими проблемами бібліотечного будівництва останнього десятиріччя. 

Існуюча диспропорція між збереженням робочих місць і скороченням числа 

працюючих пояснюється незадовільним рівнем заробітної плати і низьким 

соціальним статусом професії бібліотекаря у суспільстві. Вакансії в 

бібліотеках стали звичайним явищем. 

За оцінкою науковців, у бібліотечній сфері, як і в суспільстві, 

поширюється тенденція розчарування, диференціації бібліотек. Окремі 

бібліотечні заклади, маючи реальну підтримку органів місцевої влади і 

спираючись на власну ініціативу, динамічно наближаються до 

загальноприйнятих світових стандартів. Зокрема, питання стандартизації 

бібліотечної діяльності набувають вагомості в умовах удосконалення 

практики задоволення бібліотечно-інформаційних потреб користувачів [40]. 

Більшість працюючих установ виробили здатність до інновацій і сприяють 

інноваційному розвитку, але ще багато і таких бібліотек, розташованих 

переважно в сільських районах, маленьких містах, селищах, які не в змозі 

раціонально сприйняти практику сучасного господарювання за відсутності 

повноцінного бюджетного фінансування. 

Важливою умовою формування єдиної національної системи бібліотек 

та створення професійного БІР, є налагодження комунікаційних зв’язків між 
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бібліотеками на всіх територіях. Моніторинг потреб бібліотек і бібліотекарів 

у ході реалізації національних та регіональних проектів модернізації 

бібліотечної діяльності має відбуватися постійно, при повній прозорості 

результатів та рішень, що приймаються. Важливим, на нашу думку, є 

проведення широкомасштабного вивчення ринку інформаційних послуг для 

населення, що надаються ОУНБ в співставленням із потребами міст та 

селищ. Це необхідно з огляду на знаходження більш оптимальних шляхів та 

форм просунення необхідної інформації та знань для населення, управління, 

бізнесу, виробництва, підприємництва у всіх куточках країни. Такий досвід 

вже є, треба скористатися наявними комунікаційними можливостями 

сучасного простору для того, щоб це стало повсякденною практикою в 

бібліотеках [182]. 

Виходячи із аналізу матеріалів нашого дослідження, як ми вже 

відзначали, в цьому напрямі діяльності бібліотеки досягли певних успіхів. 

Але викликає певні сумніви схожість заходів, форм роботи, тематики масової 

роботи, бібліографічної продукції тощо. Розповсюдження досвіду роботи 

бібліотек не може супроводжуватися прямим копіюванням. Виникає 

припущення, що бібліотечні фахівці мають більше довіряти своїм 

користувачам і вносити необхідне розмаїття щодо представлення своїх 

послуг та виробляти інформаційно-знаннєвий продукт більш наближеним до 

потреб своїх користувачів. 

В цьому контексті слід додати, що таке розмаїття продуктів та послуг 

бібліотек може забезпечувати розвиток спільних заходів із територіально-

галузевими інформаційними інституціями, наповнення їх місцевим 

контентом, створення загальної комунікаційної атмосфери, що базується на 

засадах професійного порозуміння та довіри, а також дає змогу споживачам 

інформації знаходити відповіді на свої запити. Це стосується як інституцій 

територіально-галузевої ланки бібліотек, так і інших територіальних 

галузевих установ, що функціонують на місцях. 
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Характерним для публікацій, що висвітлюють діяльність бібліотек в 

регіонах є аналіз впливу бібліотечної сфери на культурне життя регіонів. 

Слід враховувати нову ситуацію в сфері управління територіями, коли на 

зміну централізованим вертикальним зв’язкам зріс регіональний суверенітет 

[36]. Місцеві бібліотеки мають переходити на режим науково-методичного 

самозабезпечення, що сприятиме посиленню методологічного рівня 

професійної свідомості фахівців. 

Аналіз інформації про наукову роботу бібліотек України, поданої на 

сайті НБУ імені Ярослава Мудрого, дає змогу бібліотечним фахівцям 

координувати наукові дослідження, які проводяться у бібліотеках різного 

рівня [163−164]. Відзначимо, що огляди результатів НДР укладаються на 

основі матеріалів соціологічних, бібліотекознавчих досліджень, публікацій 

ЗВО культури, великих наукових та обласних бібліотек, а також звітів про 

НДР. 

Слід відзначити, що вже на початку ХХ ст. фахівцями було піднято 

питання про малодосліджену проблему підготовки наукових кадрів для 

бібліотек. Поки що воно залишається без відповідного вирішення. На таку 

думку наштовхують дослідження кадрового складу ОУНБ, проведені у 

Донецькій, Закарпатській, Луганській, Хмельницькій областях. 

Незважаючи на значну кількість наукових розвідок, що проводяться 

ОУНБ, або на їх участь у національних дослідженнях, в науковій площині їх 

діяльності виявляються певні проблеми, що потребують спеціального 

вивчення. Зокрема мова йде про тематику наукової роботи. Як свідчать 

матеріали оглядів НДР, найширше представлені історико-бібліотекознавчі та 

історико-бібліографознавчі дослідження. Це співпадає з висновком 

М. С. Слободяника [178], що в цій палітрі досліджень історії бібліотечної 

справи відсутні дослідження історії бібліотекознавства. Науковець відзначає, 

що загальнотеоретичні розвідки завжди є порівняно менш численними, ніж 

вивчення прикладного характеру, оскільки базуються на використанні 
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емпіричного наукового потенціалу, накопиченого за підсумками часткових, 

локальних досліджень. 

Не є винятком й історико-бібліотекознавча тематика НДР, що ведеться в 

наукових публічних бібліотеках та у профільних ЗВО України. Незважаючи 

на зменшення кількості дослідницьких тем, загальні тенденції вивчення 

історії бібліотечної справи і бібліографії в Україні в 2006–2010 рр., порівняно 

з попередніми роками залишалися сталими. Історична тематика й досі 

перебуває в центрі уваги багатьох дослідників – як колективних, так і 

індивідуальних. Зокрема значну кількість досліджень історії бібліотечної 

справи в регіонах України відмічає у своїй роботі Л. А. Литвинова [122]. 

Зберігається переважно прикладний характер наукових розвідок, що 

відмічається в огляді НДР за 2006 – 2010 рр.. На нашу думку, відсутність 

теоретичних бібліотекознавчих досліджень пов’язана із дуже повільним 

поширенням методологічного бачення соціально-комунікаційної природи 

бібліотек, комунікаційної методології серед наукових кадрів бібліотек. 

Проте деякі зміни відбуваються. Так, у 2006–2010 рр. спостерігається 

підвищення рівня і розширення тематики соціологічних досліджень у 

бібліотеках країни. Науково-дослідна діяльність ОУНБ в 2015 р. 

(http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=201). вирізняється зменшенням 

досліджень історичної тематики та тем, що передбачають аналіз певних 

аспектів формування, використання та збереження бібліотечних ресурсів. 

Акценти перемістилися на вивчення ролі і місця бібліотеки в суспільстві, а 

також інформаційних потреб користувачів. Разом з тим проблемним 

залишився підхід до  формування рекомендацій за результатами дослідження 

та відсутність аналітичного та об’єктивного оцінювання самих результатів. 

Це може скласти окрему тему наукової розвідки ОУНБ на рівні 

узагальнення всього накопиченого досвіду. Сьогодні вже можна говорити 

про основну тематику, що висвітлюється у публікаціях працівників ОУНБ, 

вступних частинах до бібліографічних покажчиків, оглядових та оглядово-

аналітичних довідках, матеріалах конференцій тощо. До складу таких 

http://profy.nplu.org/articles.php?lng=uk&pg=201
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параметрів часто належать: тематика, перелік виконавців – учасників 

досліджень, програмних положень, мета, організаційні засади дослідження, 

методика проведення, об’єкти вивчення, етапи проведення, результати збору 

та опрацьовування отриманих даних. Прикладами джерел для подібного 

аналізу можуть слугувати матеріали Третіх соціологічних читань 

«Становлення та розвиток прикладної бібліотечної соціології в Україні» 

(НБУ імені Ярослава Мудрого, 2009) [161]. У доповідях було визначено 

найважливіші напрями наукової діяльності книгозбірні, а саме: розвиток 

бібліотечної соціології (прикладний аспект), проведення дослідження з 

історії бібліотеки; здійснення інформаційно‐консультаційного та науково‐ 

аналітичного забезпечення наукової роботи ОУНБ. У рамках читань було 

представлено докладний екскурс в історію становлення та діяльності 

наукового‐дослідного відділу НБУ імені Ярослава Мудрого з узагальненням 

практичного значення його роботи за 40 років. Відомості щодо програм, 

методики досліджень та інші матеріали можна отримати із матеріалів 

випусків інформаційно-аналітичного бюлетеня «Соціологічні дослідження в 

бібліотеках» на сайті установи. 

Аналіз планово-звітної документації та фахових публікацій свідчать, що 

основними методами наукових досліджень, що проводяться в ОУНБ є 

статистичні, історичні, інформаційно-аналітичні, соціологічні методи. Було 

виявлено, що продуктами статистико-аналітичних досліджень, як за правило, 

є статистико-аналітичні збірки («Бібліотеки …. області в дзеркалі 

статистики: рік…..»), інформаційні бюлетені («У нас в бібліотеках….»), 

довідники («Адреса, телефони, факти, електронна пошта бібліотек …… 

області»). Також ми отримали підтвердження тому, що бібліотеки все 

частіше звертаються до інформаційного моніторингу, який базується на 

вивченні показників про виконання рекомендацій обласних методичних 

центрів, а також експертно-діагностичному аналізі діяльності бібліотек. А 

також підтверджується і той факт, що традиційно в регіональній НДР 

використовуються соціологічні методи: анкетування, опитування, бесіди, 



168 

 

експертні оцінки. Соціологічні дослідження традиційно орієнтовані на 

вивчення попиту на книги, інформаційні запити користувачів, стану 

забезпеченості бібліотек вітчизняними виданнями. Крім того, в наукових 

розвідках бібліотек традиційно зберігається високий рівень використання 

статистичних методів, наслідками чого стають результати, що складають 

інформаційно-ресурсну базу подальшої методичної діяльності. При 

проведенні статистичних досліджень для бібліотек використовуються 

інформаційні технології [36]. 

Процеси бібліотечної інтеграції, багатоаспектне середовище 

функціонування бібліотечної системи вимагають активізації наукових 

досліджень у галузі бібліотечної справи. 

Результати порівняння міжнародних та національних досліджень з 

бібліотекознавства за критеріями: найпопулярніша тематика, методи, зв’язок 

зі світовими тенденціями [227], засвідчили, що головними є такі напрями: 

пошук та зберігання інформації; бібліотечно-інформаційне обслуговування. 

Результати досліджень діяльності бібліотек в інших країнах співпадають з 

нашими висновками щодо необхідності розвивати у бібліотекарів 

інноваційне мислення для обрання ефективних підходів до вирішення 

проблем, що постають перед бібліотеками регіонів. Висновки проведеного 

І. М. Клюяшкіною дослідження, свядчать, що бібліотекарям необхідні 

об’єднуючі ідеї, які полягають у створенні кластера обласних бібліотек. 

Такий кластер є територіально-галузевим добровільним об’єднанням 

бібліотек, які тісно співпрацюють з освітніми, просвітницькими, науково-

дослідними, підприємницькими установами, органами місцевої влади та ін. 

[90]. Крім того, авторка накреслює основні шляхи підвищення рівня 

задоволення інформаційних потреб користувачів бібліотек, що входить до 

кластеру. Як очікується, такий підхід дозволить знизити матеріальні, 

фінансові та інші витрати, залучити органи місцевої влади до вирішення 

питань, активізувати інноваційну діяльність, оптимізувати технологічні 

процеси в обласних бібліотеках, зберегти господарську самостійність, 
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подолати роз’єднаність, інертність і зосередженість обласних бібліотек на 

своїх внутрішніх проблемах. Додамо, що зміст діяльності кластеру полягає в 

інтеграції дій бібліотек регіону, забезпечує структурно-функціональний 

розподіл технологічних процесів серед бібліотек регіону, сприяє оптимізації 

діяльності бібліотек за економічними, тобто кількісними, а також якісними 

показниками [90]. 

Результати аналізу свідчать, що наукові дослідження ОУНБ переважно є 

складовими всеукраїнських науково-дослідних тем, керівництво якими 

здійснює НБУ імені Ярослава Мудрого. За даним аналізу звітів ОУНБ 

встановлено, що дослідження, які здійснюють бібліотеки в регіонах можна 

умовно поділити на декілька комплексних тем: історія книжкової, 

бібліотечної справи та бібліотек; інтеграція інформаційної, бібліотечно-

бібліографічної діяльності в регіоні; забезпечення документно-

інформаційних потреб користувачів, формування і розвиток інформаційної 

культури; соціологія читання; регіональна система безперервної професійної 

бібліотечної освіти; краєзнавча робота бібліотек; регіональна бібліотечна 

політика; впровадження нових інформаційних технологій. 

 

3.2. Стратегічні завдання регіональних бібліотекознавчих 

досліджень в Україні 

 

Розвиток територіальних громад передбачає соціально-культурний 

прогрес в усіх сферах громадського життя. Бібліотека, потенційно і реально, 

відповідно до існуючих в регіоні умов має необхідні засоби, технології, 

кадри, змістовий контент (у вигляді різних форм фіксації, збереження, 

розповсюдження інформації та знань). Бібліотека інформаційного 

суспільства визнана провідним культурно-комунікаційним центром, що 

вбирає у себе усі існуючі в інформаційному суспільстві технології та методи 

роботи з інформацією. Створення сучасної інформаційної інфраструктури 

регіонів набуває стратегічного значення. Насамперед це пов’язано із 
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перетворенням інформації на економічну категорію, як продукту, ресурсу, 

культурної цінності, що капіталізуються. Крім того, інформація стає вагомим 

важелем при формуванні привабливого іміджу регіону з точки зору її 

прозорості, доступності, релевантності при вирішенні завдань особистого 

життя людини, для комфортного інвестиційного клімату, комерційної і 

виробничої діяльності, активного просування історико-культурних надбань 

регіонів в єдиний комунікаційний простір України. Тобто стратегічний 

інноваційний розвиток регіонів має в наш час яскраве економічне 

забарвлення. Звісно, це відповідає загальнонаціональній стратегії посилення 

економічного стану країни, що на фоні укріплення виробничого, 

фінансового, комерційного секторів передбачає досягнення результатів 

соціальних аспектів життя. Мається на увазі – більше робочих місць, 

підвищення якісного рівня праці, зростання добробуту та прибутків 

населення, більше можливостей для самореалізації та інше. Всі ці намагання 

відповідно формують якісні ознаки місцевого середовища. Інформаційна 

складова теж може розглядатися як ресурс і потенціал регіонального 

розвитку. На жаль, в самій бібліотечній сфері регіонів ще слабко усвідомлена 

роль бібліотечних закладів та інших комунікаційних структур у процесі 

розвитку регіональних громад як соціокультурної цілісності. 

Питання місця та ролі бібліотек в соціокультурному житті 

територіальних громад залишаються важливим аспектом бібліотечної теорії 

та практики. Особливість підходу до вивчення питань функціонування 

територіальних бібліотек пов’язана з актуальністю питань якості життя в 

Україні, зокрема з бібліотечним обслуговуванням національних меншин [56]. 

Зміна соціокультурного устрою нашої країни впливає на всі процеси 

політичної, економічної, культурної діяльності. До причин, що підтримують 

важливість регіонального сегменту бібліотекознавчих досліджень для 

вирішення практичних завдань в будь-який сфері життя територіальних 

громад фахівці відносять: 1 – безперервна інтернаціоналізація 

територіальних економік, постійне розмивання міждержавних кордонів; 2 – 
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автономізація периферії, регіонів і місцевостей; 3 – інтенсивний розпад 

старих і формування нових суспільних інститутів, що сприяє набуттю 

важливості концепції «соціокультурне і духовне відтворення населення на 

мезорівні» [194, с. 364]. 

Останнє десятиріччя характеризується як період трансформації 

соціально-культурного простору країни, актуалізації принципів 

децентралізації та вільної ініціативи територіальних громад. Тому бібліотеки 

як важливі соціальні інститути мають прийняти на себе обов’язок бути 

активними провідниками інноваційних та модернізаційних процесів в 

суспільстві, так як це було проголошено у Маніфесті УБА «Бібліотеки в 

умовах кризи» [128]. Оскільки кожна бібліотека територіальної громади є 

елементом всієї бібліотечної системи, незалежно від того, наскільки вона 

віддалена від національного бібліотечного центру, в ній мають працювати всі 

можливі сервіси для надання доступу користувачів до інформації. Крім того, 

кожна бібліотека будь-якої території, включаючи міста і селища, має бути 

представлена своїми ресурсами в територіальній та національній системі. 

Такими є завдання модернізації роботи бібліотек України в контексті 

реалізації «Стратегії 2025» [191]. 

Отже, в період оновлення діяльності бібліотечної системи виникає низка 

завдань, що виходить з стратегічних напрямів розбудови 

високотехнологічної та ефективної системи забезпечення бібліотеками 

реалізації своєї соціально-культурної місії. Вони добре означені у державних 

та галузевих документах. Але залишається потреба наближення їх змісту до 

можливостей територіальних професійних спільнот, а також налагодження 

тісніших контактів між представниками всіх рівнів бібліотечної системи 

країни і бібліотечними фахівцями на місцях. 

Одним із напрямів розвитку бібліотечної системи в умовах глобальної 

інформатизації суспільної діяльності та формування єдиного 

комунікаційного простору є забезпечення не тільки доступу до інформації, 

збереження документно-інформаційного спадку людства, але й оволодіння 
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засобами його інтелектуального опрацювання з метою ефективного 

використання [216]. Тому постає завдання формування комунікаційної і 

загалом медійної культури людини і суспільства в цілому. Реалізація цього 

завдання потребує залучення всього інформаційно-комунікаційного 

потенціалу бібліотечної системи. На це скеровують свою НДР бібліотеки, 

проводячи дослідження питань поведінки бібліотек в умовах мережевого 

комунікаційного простору [222]. Входження бібліотек до єдиного 

комунікаційного простору є найактуальнішою проблемою, яка привертає 

увагу фахівців. Зрозумілі намагання провідних бібліотек регіонів України 

знайти свої шляхи до розв’язання завдань, що забезпечують вирішення 

проблеми. Виникає низка завдань щодо досягнення певного рівня параметрів 

діяльності бібліотек, в основі формування яких лежать процеси 

технологічного переоснащення бібліотек. 

Досягнутий рівень інформатизації суспільства актуалізує дослідження 

проблем імплементації сучасних інформаційних технологій у бібліотечну 

практику, розроблення інноваційних технологічних підходів до 

удосконалення процесів функціонування бібліотечних установ на різних 

рівнях їх організації: національних, регіональних, місцевих, локальних. 

Реалізація запланованих «Стратегією розвитку бібліотечної справи в Україні 

до 2025 року: «Якісні зміни бібліотек задля забезпечення сталого розвитку 

України» напрямів модернізації бібліотечної системи має привести до 

вирівнювання інформаційного середовища всіх територій країни, подолання 

цифрової нерівності, а також забезпечити рівний доступ всього населення 

країни до інформації та знань. 

В цьому напрямі в бібліотечній системі України спостерігаються певні 

зрушення, які свідчать про значні зусилля бібліотек бути на рівні 

технологічних вимог інформаційного суспільства. Науковці і спеціалісти 

бібліотек останніми роками приділяють увагу дослідженню питань 

інформатизації і впровадження в роботу бібліотек мультимедійних 

комунікаційних технологій. Відомчо-галузевий характер проведення 
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інформатизації бібліотечної діяльності в регіонах попри усіх вадах 

стихійності і вибірковості, створив необхідні передумови для переходу до 

модернізації соціально-комунікаційної сфери регіонів та їх інтеграції до 

національного та світового комунікаційного простору. 

Вищезазначені чинники визначають потребу розвитку нового напряму 

бібліотекознавчих досліджень – регіонального бібліотекознавства. 

Регіональним бібліотекознавством вважатимемо новий напрям 

розвитку наукових досліджень в бібліотечній справі, спрямований на 

формування сучасного підходу до вивчення діяльності бібліотек певних 

територій, територіальних громад поза їх відомчою приналежністю у 

контексті розвитку території, з врахуванням її соціально-економічних, 

політичних і демографічних особливостей, специфіки історичних, 

культурних і ментальних традицій та взаємозв’язків з цілісною 

соціокомунікаційною системою країни. Слід враховувати, що відбувається 

інтенсивне формування регіональних бібліотечних систем, які 

перетворюються на вагомі елементи цілісного бібліотечного середовища 

країни. В цьому контексті дуже слушною є думка О. Ю. Мар’їної, якою 

сформульовані перспективні напрями функціонування РБС, серед яких 

названі доступність інформаційно-бібліотечних ресурсів; усунення відомчих 

бар’єрів; налагодження міжбібліотечних взаємовідносин; імплементація їх в 

національний та світовий бібліотечний простір [131]. 

Для цих проблем характерна багатоплановість, потреба в 

комплексному підході для їх вирішення та перспективного планування 

реорганізаційних змін. При цьому дослідження мають бути спрямовані на 

запобігання можливих проблем, формування зовнішніх та внутрішніх 

соціокомунікаційних відносин в контексті розвитку бібліотечної системи 

країни та з врахуванням регіональних особливостей та інформаційних 

потреб. 

Такий підхід дозволяє уникнути сепаративного підходу та забезпечує 

комплексний підхід до вивчення стійких причинно-наслідкових зв'язків між 
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інформаційними установами інформаційного суспільства, накреслення 

перспектив та визначення закономірностей територіальних відносин 

бібліотек з різними установами регіону. 

Аналіз результатів наукових досліджень, тематично дотичних до 

регіонального бібліотекознавства, засвідчує, що назріла нагальна потреба 

реорганізації бібліотечної діяльності «на периферії», формування цілісного 

соціокомунікаційного середовища регіону, територіальної громади. 

Безперечно це сприятиме подоланню нерівності в розвитку бібліотек регіонів 

та центральних елементів бібліотечної системи країни, ефективному 

формуванню регіонального бібліотечного ресурсу. Виходячи із загального 

визначення бібліотечних ресурсів під регіональним бібліотечним ресурсом 

розумітимемо систему опрацьованої документної інформації, що зберігається 

у РБС та призначена для задоволення інформаційних потреб користувачів – 

мешканців та гостей регіону. 

М. С. Карташов вважає, що бібліотечні системи, що формуються в 

регіонах, є моделлю бібліотечної системи країни, проте їй притаманні 

складніші та розгалуженіші зв’язки [84]. Але для бібліотечних систем 

регіонів ще й характерна певна ментальна особливість, що формується під 

впливом чинників, що характеризують розвиток регіону. Це перетворює їх на 

складні системи, формування яких потребує значних зусиль з боку 

бібліотечних працівників, часто із подоланням супротиву владних структур. 

Таким чином, наявність регіональних бібліотечних систем та 

регіональних бібліотечних ресурсів стали тими чинниками, які спонукають 

до формування регіональних наукових досліджень, предметом та об’єктом 

яких мають бути складові цих регіональних елементів. 

Для формування цього наукового напряму в Україні не сформовано 

методологічних засад, які б забезпечували інструментарієм наукового 

узагальнення, формування об’єктивних знань про регіональні бібліотечні 

системи, їх складові елементи та процеси в еволюції та з врахуванням 

регіональних особливостей. 
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При цьому не можна оминути того чинника, що відбувається 

інтенсифікація процесів формування соціокомунікаційних систем регіонів, 

вдосконалення територіальної організації бібліотечної справи. В зв’язку з 

формуванням об’єднаних територіальних громад формуються нові 

регіональні системи, що ґрунтуються на нових засадах фінансування. 

Регіональне бібліотекознавство покликане вивчати та генерувати 

рекомендації шляхів ефективного розвитку регіональних систем в нових 

умовах. При цьому виникає потреба комплексного аналізу ситуації, що 

складається з сучасних бібліотечних реалій, з'ясування досягнень, виявлення 

протиріч, невідповідностей, проблем для пошуку шляхів усунення 

диспропорцій, подолання негативних явищ. Саме тому системний підхід та 

системний аналіз, запропоновані Н. Е. Кунанець [116] для проведення 

бібліотечних досліджень, мають стати базовими принципами нового напряму 

бібліотечних досліджень. Важливого значення набувають питання 

розроблення методик дослідження, з врахуванням найактуальніших проблем, 

характерних для даного етапу розвитку бібліотечної справи, визначення його 

часових та територіальних параметрів. 

Для цього необхідно мати відповідний методологічний та методичний 

інструментарій вивчення, аналізу, узагальнення та формування нових 

моделей діяльності та соціально-культурної поведінки бібліотек у 

територіальних громадах. Такий підхід частково був запропонований у 

дисертаційних роботах О. Б. Виноградової [43] та В. О. Мудрохи [137]. Проте 

ними не враховано трансформаційних змін суспільства щодо формування та 

розвитку соціокомцнікаційного середовища територіальних громад. Певні 

перспективи відкриває соціально-комунікаційна методологія. 

Вивчення основних напрямів розвитку регіонального сегменту 

бібліотекознавчих розвідок дозволило підтвердити факт, що найбільш 

готовими до інтеграції інформаційних ресурсів є бібліотеки ЗВО, хоча, 

публічні бібліотеки України теж намагаються не відставати від інтеграції до 

електронного інформаційно-комунікаційного простору країни і світу. 
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Українські науковці ґрунтовно доводять об’єктивну трансформацію бібліотек 

ЗВО в інтелектуальні медіа-центри, що не лише консолідують науково-

спеціальні інформаційні ресурси в сфері освіти, але й стають важливими 

генераторами інформаційного контенту для включення в сукупний 

інформаційний ресурс регіону, країни. Цей ресурс заслуговує на своє 

достойне представлення в світових інформаційно-комунікаційних мережах. 

Бібліотеки в наш час як інтегровані елементи інформаційно-

комунікаційних систем, поступово запроваджують в практику своєї роботи 

комунікаційні засоби. При цьому важливо зберігати баланс між розвинутими 

системними можливостями ІКТ і рівнем їх опанування. Упровадження ІКТ у 

регіонах України потребує не тільки дотримання вимог первинної 

інформатизації-комп’ютеризації бібліотек, але й наявності регіонального і 

національного електронного інформаційного ресурсу та його 

конкурентоспроможності на міжнародному рівні. Впровадження ІКТ і в 

цьому контексті може відіграти свою роль, концентруючи зусилля різних 

генераторів інформації в регіоні. 

Тенденції інтеграції обумовлюють необхідність розроблення програм, 

планів, завдань, що стосуються розвитку регіональних бібліотек у 

відповідності до розвитку всієї бібліотечної системи країни. Стратегічне 

планування в бібліотечній діяльності вже набуло певної сили в управлінні 

галуззю і має вже великий досвід реалізації. Але не можна вважати проблему 

вичерпаною, тому що в регіонах ще не склалася система реагування на 

зовнішні та внутрішні умови функціонування бібліотечних підсистем. Хоча 

вже можна відзначити певний крок до інтерактивного підходу до вирішення 

завдань, що виникають в ситуаціях реалізації національних програм розвитку 

бібліотечної діяльності в Україні. Проведені в Україні бібліотекознавчі 

дослідження, що використовували взаємопов’язані методи аналізу та синтезу 

з урахуванням загальнобібліотекознавчих тенденцій та трансформацій в 

сфері бібліотечної діяльності, дозволили дослідити зміни техніко-

технологічних, організаційних, структурних, управлінських складових 
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бібліотек та розглянути їх на якісно новому рівні як автоматизоване 

бібліотечне виробництво. 

При розробці методик проведення досліджень у бібліотеках обласних 

центрів та територіальних громад необхідно брати за основу наступні 

термінологічні трактування базових понять, зокрема: метод – це сукупність 

прийомів чи операцій практичного або теоретичного освоєння дійсності, 

підпорядкованих вирішенню конкретного завдання; методика − сукупність 

методів, прийомів, апробованих та вивчених для виконання певної роботи. 

Перш ніж розпочинати НДР, кожна бібліотека або їх об’єднання 

повинні розробити ґрунтовну та виважену методику. Така методика повинна 

передбачати застосування цілісної сукупності конкретних прийомів, 

підходів, способів, дій, спрямованих на отримання наукових результатів, 

досягнення поставленої мети та виконання запланованих завдань. Крім того, 

вона має включати загальнонаукові принципи і методи вивчення бібліотек в 

контексті процесів розвитку суспільних явищ. При розробці методики 

дослідження слід враховувати думку розробника теорії систем А. І. Уйомова, 

що «методологія науки − це аналіз і експлікація – пояснення того, що 

робиться в науці і, найголовніше, повинно робитися в науці» [196]. 

Побудова дослідницької роботи в умовах інформаційного суспільства 

повинна базуватися на міждисциплінарному підході до вивчення бібліотек в 

контексті суспільних соціокомунікаційних процесів, враховувати 

регіональний аспект їх розвитку. Це сприятиме отриманню сукупності 

наукових результатів методологічного та методичного плану, які утворюють 

цілісну концепцію стратегії розвитку бібліотек як соціальних інститутів, 

покликаних не тільки збирати, зберігати, опрацьовувати та надавати доступ 

до своїх фондів, а й вибудовувати нові типи соціокомунікаційних відносин 

між бібліотекарем і читачем, бібліотекою як соціальною інституцією та 

суспільством загалом [116]. Вирішальну роль при досягненні значущого 

результату дослідження бібліотеки відіграє добір методів, які формують 

основний арсенал обраного інструментарію. При цьому важливим є чітке 
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визначення сфери використання кожного з методів і визначення 

найефективнішого з них у кожному конкретному випадку. 

При формуванні методик дослідження у бібліотеках регіонів слід 

враховувати, що вибір і застосування того чи іншого методу безпосередньо 

залежить від мети, термінів і часових рамок, відведених на проведення 

дослідження окремих питань. При цьому доцільним є проведення аналізу 

інструментарію, який найчастіше застосовувався у аналогічних 

дослідженнях, бо як слушно висловився Н. В. Здобнов, «без раціональної 

теорії не може бути і раціональної практики, а теорія є результатом 

історичних узагальнень колективного досвіду» [71]. У листі 

А. П. Ільїнському Г. І. Танфіл’єв подав актуальне і на сьогодні сприйняття 

«робота наукова – така ж необхідність, особливо коли увідомлюєш, що ця 

робота може бути недаремною» [27]. 

Певні розробки за темою нашого дослідження містить видання 

«Библиотековедческие исследования: методология и методика», з часом 

методологія, безперечно, удосконалювалася [28]. Російський науковець 

А. М. Ванєєв, аналізуючи методологічний інструментарій проведення 

дослідницької роботи у галузі бібліотекознавства, окреслив методологію 

бібліотекознавства як «вчення про принципи побудови, форми і засоби 

наукового пізнання бібліотечної науки» [37]. Його концепції мають 

використовуватися бібліотекознавцями при формуванні методик 

дослідження регіонального бібліотекознавства. 

Ще один важливий момент, який слід враховувати при формуванні 

методик проведення регіональних наукових розвідок, − без освоєння 

історичного досвіду були б неможливі поглиблені сучасні теоретичні 

розвідки. Саме тому формування цілісної методики дослідження має 

базуватися на детальному опрацюванні значного масиву праць провідних 

науковців – як бібліотекознавців, так і дослідників з суміжних галузей наук, 

якими пропонується цілісний підхід до проведення НДР в бібліотеках. 
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Сьогодні методологія наукових досліджень, поряд з використанням 

перевірених часом традиційних методів і підходів, потребує нових парадигм 

та концептуальних засад усвідомлення складних соціокомунікаційних 

процесів [116]. Особливої актуальності останніми роками набули 

дослідження розвитку книгозбірень крізь призму соціокомунікаційного 

підходу. 

Формування методики дослідження у бібліотеках регіонів потребує 

звернення до загальновизнаних концепцій, запропонованих та опрацьованих 

провідними вченими у галузі бібліотекознавства, а також тих дослідників, 

досягнення яких у суміжних галузях наук є вагомими. 

При формуванні методик досліджень бібліотекарі обласних бібліотек 

мають опиратися на методологічні засади, викладені у працях провідних 

українських бібліотекознавців. Член-кореспондент НАН України, директор 

Інституту рукопису НБУВ, доктор історичних наук, професор 

Л. А. Дубровіна [144] наголошує на постійній еволюції засобів наукового 

пізнання у книгознавстві, бібліотекознавстві та документознавстві та 

визначає нові напрями соціального та інформаційного підходів; глобалізацію 

інформаційних процесів у бібліотеках на основі використання інформаційних 

технологій. У виступі на конференції в НБУВ дослідниця наголосила, що 

«історична наука, а разом із нею і профільні для бібліотечної справи наукові 

дисципліни, виходять на стадію пошуків «золотої середини» в 

методологічному апараті історичної науки, прямують до осмислення 

об’єктивних пропорцій загального (закономірного) й індивідуального 

(специфічного) в історичному процесі та комплексності методологічного і 

методичного інструментарію пізнання історичних фактів» [144]. 

Ґрунтовну методологію дослідження бібліотек подано у монографії 

доктора наук із соціальних комунікацій Н. Е. Кунанець [116], яка пропонує 

використання комплексу інноваційних методів, що забезпечують всебічний 

аналіз бібліотек як соціальних інститутів та наголошує на необхідності 

комплексного підходу при дослідженні бібліотек. Дослідниця підкреслює, що 



180 

 

в рамках дослідження необхідно поєднувати загальнонаукові методи, такі як 

– узагальнення, аналіз, синтез, абстракція, порівняння, моделювання, 

індукція, дедукція та ін., а також дескриптивної формалізації, 

концептуального моделювання, системний та когнітивний (пізнавальний) 

підходи. На думку дослідниці, сучасна бібліотека є соціальним інститутом, 

який інтегрує в собі великий масив функціональності, тому багатогранною 

має бути і наука про бібліотеку, що обумовлює вибір при проведенні 

наукових досліджень у книгозбірнях методів не лише з арсеналу 

бібліотекознавства, а й теорії соціальних комунікацій та інформаційних 

технологій. Н. Е. Кунанець підкреслює, що загальнонаукова методологія 

використовується в переважній більшості наук, оскільки будь-яке наукове 

дослідження має не лише предметний, але й методологічний зміст, спричиняє 

критичний перегляд актуального, сформованого та прийнятого на даний час 

понятійного апарату, чинників, передумов і підходів до інтерпретації 

матеріалу, що аналізується. 

Доктор наук із соціальних комунікацій, старший науковий співробітник 

О. В. Воскобойнікова-Гузєва вважає, що методологія бібліотекознавчих 

досліджень зазнала значного поступу і перебуває в останні роки на якісно 

новому рівні. При цьому дослідницею і сама галузь розглядається як 

комплексна соціогуманітарна наука, предметом вивчення якої є 

закономірності формування, розвитку і функціонування бібліотек, історію та 

зміст документних джерел, особливості еволюції БІР, їх формування та 

використання. Саме такий підхід повинен бути притаманним і для методик 

регіональних бібліотекознавчих досліджень. Дослідниця також наголошує на 

необхідності застосування загальнонаукових (системного, історичного, 

проблемно-хронологічного, структурно-функціонального та порівняльного 

методів) методів, притаманних суміжним галузям знання, таких як спеціальні 

підходи та методи (бібліотекознавчого і фондознавчого аналізу, фондової 

реконструкції і моделювання та ін.), які ґрунтуються на принципах історизму 

та наукової об’єктивності, актуалізму та розвитку [48] . 
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О. В. Воскобойнікова-Гузєва, на основі аналізу методології і процедури 

фахових досліджень, зазначає, що поряд із «функціональною диференціацією 

(прикладні теорії фондознавства, каталогізації та систематизації, 

обслуговування користувачів та ін.), їм притаманні різні аспекти діяльності: 

інформаційні, документознавчі, психологічні, соціологічні, педагогічні, 

етичні, методичні, економічні, правові, управлінські тощо» [48]. 

При формуванні цілісної методики наукового дослідження в контексті 

регіонального бібліотекознавства слід брати до уваги твердження дослідниці, 

що назріла необхідність «використання теоретичних і методологічних 

досягнень багатьох наук», «подекуди і віддалених, з огляду на предмет 

дослідження наук (математичних, економічних, хімічних тощо)» [Там само]. 

С. Л. Зворський та М. С. Слободяник [178] аналізують тенденції, що 

склалися в історичних бібліотекознавчих дослідженнях, відзначаючи їх 

розпорошеність, відсутність координації при їх проведенні. Т. В. Новальська 

[140] аналізує арсенал методів дослідження читачівства. 

Фундаментальний матеріал історико-бібліотекознавчих досліджень, що 

були проведені під керівництвом НБУВ та за участю фахівців різних 

бібліотечних установ, створив необхідний базис для розвитку метасистемних 

наукових засад трансформації бібліотек України, дозволяє виявити 

хронологічну послідовність формування єдиного простору їхніх 

трансформаційних та інноваційних змін, які посилюються на етапі 

інформатизації суспільства, здійснити теоретичну реконструкцію умов 

розгортання виробничої функції бібліотек. Відзначимо, що теоретичні 

обґрунтування і теоретичні положення комунікаційної природи, 

комунікаційного змісту і комунікативних функцій бібліотек отримали 

значного розвитку та увійшли до методологічного поля проведення наукових 

досліджень. 

Саме тому слід підкреслити, що методика регіональних наукових 

розвідок повинна передбачати аналіз всіх аспектів бібліотечної діяльності, 

включаючи структурну організацію бібліотечної справи, її функціональний 
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устрій, технології, економічні засади, управління, а також всі напрями 

документально-інформаційного та когнітивного забезпечення суспільних 

потреб в інформації та знанні. 

Крім того, науковцями доведена до практичної реалізації концепція 

бібліотеки як базового елементу в системі документних комунікацій, що є її 

сутнісною властивістю [34], і цей підхід повинен знаходити своє 

відображення при формуванні методик проведення дослідження в контексті 

регіонального бібліотекознавства, оскільки в системі функціонування 

документно-комунікаційних інститутів суспільства це створює необхідне 

функціональне підґрунтя для взаємодії з іншими документно-

комунікаційними інститутами. Саме формування єдиного 

соціокомунікаційного середовища створює умови для розширення 

функціональної взаємодії бібліотек з іншими документно-комунікаційними 

інститутами. 

Слід зазначити, що соціально-комунікаційний напрям у 

бібліотекознавстві впродовж останніх років набув свого методологічного 

значення для організації, планування та проведення бібліотекознавчих 

досліджень в Україні. Про це свідчать результати аналізу докторських 

дисертацій з бібліотекознавства, що були захищені фахівцями з різних 

бібліотечних установ. Соціально-комунікаційний напрям стає тим науковим 

підґрунтям, що забезпечує визначення соціальної ролі бібліотек в новому 

інформаційному просторі, що зумовлює нові форми функціонування всіх 

соціально-комунікаційних структур суспільства. Виникає необхідність у 

аналітичному узагальненні основних змін, що відбулися в структурно-

функціональних підсистемах всієї комунікаційної системи, а також в 

окремих сферах комунікаційної діяльності з огляду на їх сумісну діяльність з 

формування контенту, представлення інформації у різних формах, що 

створюються в країні, зокрема на її територіальному рівні. 

Як ми вже наголошували, підхід до бібліотеки як до соціально-

комунікаційної структури відкриває цілу низку нових завдань з реорганізації, 
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трансформації або створення нових моделей її поведінки у комунікаційному 

просторі регіону. Для проведення такої роботи слід, перш за все, визначити 

реальні можливості бібліотек регіону як єдиної підсистеми національного 

бібліотечного інституту, а також забезпечити поєднання техніко-

технологічної бази бібліотек на основі медіатехнологій та їх інтеграцію до 

світових БІР. Новим напрямом стратегічних досліджень регіонального рівня 

має стати вивчення умов, завдань, можливостей, особливостей створення 

соціально-комунікаційних комплексів територій, що поєднують всі 

соціально-комунікаційні структури. 

Це значно підвищує можливості використання всіма документно-

комунікаційним інститутам сучасних можливостей при формуванні 

електронного середовища та медіапростору регіону чи територіальної 

громади. Така взаємодія забезпечить ефективність впровадження необхідних 

стандартів роботи з електронними документами, а також дає змогу 

встановлювати партнерські відносини фахівців в площині наукової роботи, 

зближення методологічних установок та підходів до вивчення явищ і 

процесів єдиної сфери діяльності. 

Просування по шляху створення ґрунтовної науково-методичної, 

аналітичної бази розвитку РБС вимагає орієнтації на широкомасштабне 

перспективне бачення всієї бібліотечної системи України як інтегрованої 

системи соціальних комунікацій, і регіону як її складової. В своїх стратегіях 

бібліотеки мають враховувати свій вплив на всі сегменти громади, і бути 

спрямованими на використання всіх ресурсів бібліотек регіону, бібліотечної 

системи країни, а також на максимальне використання ресурсів соціально-

комунікаційних структур країни і регіону. Широкомасштабність врахування 

всіх наявних ресурсів для розв’язання завдань розвитку регіону означає на 

думку фахівців, що розвиток стає стратегічною метою місцевого 

самоврядування [33, с. 107–108]. Представники бібліотек мають входити до 

складу Рад з питань розвитку як представники інформаційного сектору 

економіки. Головною метою програмування діяльності бібліотечної системи 
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регіону стає соціокультурний розвиток. Зауважимо, що попри великий досвід 

з формування фондів та електронних інформаційних ресурсів, 

інформаційного забезпечення потреб користувачів, наявності методик 

проведення масових, групових та індивідуальних заходів щодо доступу, 

пропаганди інформації та знань, бібліотеки значною мірою не розглядають 

інформацію і нові послуги на основі сучасних інформаційних та 

комунікаційних технологій як необхідні елементи економічного розвитку. 

Такий підхід має в бібліотечній практиці досить випадковий характер, 

залежить від рівня обізнаності в інформаційній та інформаційно-

технологічній проблематиці керівників регіонів та органів місцевого 

самоврядування. Економіка та культура в бібліотечній сфері залишається по 

різні боки процесу інновацій, стратегій і планів розвитку. І, якщо 

проголошується, що бібліотека «це інформаційна, освітня, культурна 

організація», то її економіко-ресурсний потенціал зовсім не враховується. 

Умови інформаційного ринку впливають на діяльність бібліотек і 

обумовлюють необхідність підтвердження соціального ефекту їх діяльності і 

обґрунтування доцільності їх участі в проектах соціально-економічного 

розвитку регіону. При цьому бібліотекам необхідно постійно підтримувати 

розвиток інформаційного середовища як частини інформаційного простору 

регіону, а також інтегрованої частини інформаційного простору країни. 

Можливо привести декілька ліній поведінки бібліотек в сучасній ситуації. 

Таким чином, обираючи свої позиції в стратегіях розвитку регіону 

бібліотеки повинні надавати першочергового значення тим завданням та 

діям, які є здійсненними у конкретних умовах регіону та можуть позитивно 

впливати на рівень виконання соціальних інновацій в певній місцевості. 

Такий підхід повинен базуватися на науково-обгрунтованих засадах, 

отриманих в результаті коректно проведених наукових розвідок. 

Результатами досліджень мають стати конкретні рекомендації стосовно того, 

як бібліотеки можуть максимально повно використовувати свій сукупний 

потенціал в межах регіону, як правильно розподілити функції бібліотек 
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різних типів і видів у здійсненні проектів та програм реорганізації їх роботи 

на основі сучасних інформаційних та комунікаційних технологій. Мова йде 

про домовленості між різними бібліотеками та загальну підтримку з боку 

органів місцевого самоврядування процесів впровадження нових форм 

організації спільної роботи, розподілу ресурсів, оптимізації кадрового 

забезпечення при вирішенні завдань інформаційного супроводу регіональних 

інновацій, формування БІР регіону, його збереження, зокрема при створенні 

регіональних репозитаріїв, формуванні місцевого та регіонального контенту 

та його імплементації до національних й глобальних інформаційних мереж. 

Територіальна підпорядкованість регіональної системи бібліотек в наш 

час вже не є перешкодою у задоволенні інформаційних потреб населення, або 

груп інтересів за напрямами діяльності. Сукупний інформаційний ресурс 

національної та глобальної мережі Інтернет дозволяє максимально повно 

виконувати бібліотекам свої соціокомунікаційні функції. Головними 

ознаками сучасного БСІ є його багаторівневість, багатофункціональність 

бібліотечної системи країни в її типо-видовому розмаїтті, а також її 

організаційно-технологічна та комунікаційна єдність як внутрішній 

потенціал розвитку. БСІ формувався в період соціально-політичних, 

економічних, технологічних перетворень в нашій країні з початку 90-х років і 

отримав нові риси в період медіатизації комунікаційного простору в перше 

десятиріччя ХХІ ст. Як було з’ясовано вище, бібліотеки в регіонах України, 

для того щоб зберігати своє соціокультурне значення для територій, на яких 

вони розташовані, мають постійно підтримувати напрями свого розвитку у 

відповідності до трансформацій всього бібліотечного соціокомунікаційного 

простору країни. 

Організація діяльності бібліотек на науково виважених засадах потребує 

всебічного і системного дослідження широкого кола питань щодо 

функціонування, внутрішніх та зовнішніх зв’язків, інформаційних потреб, 

які виникають у користувачів, новітніх технологій тощо. Вирішення цих 
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питань не можливе без складання вірогідних тенденцій на довгу 

перспективу, тобто без відповідного прогнозу. 

Використання результатів наукових досліджень є неодмінною умовою 

процесу управління. Базове значення в управлінні має інформаційне 

забезпечення прийняття управлінських рішень та контроль за ходом їх 

реалізації. Останніми роками відбувається децентралізація управлінських 

рішень, йде переорганізація уваги вищих органів управління бібліотечною 

системою на вирішення стратегічних питань та проблем забезпечення 

творчої ініціативи, створення умов для ефективного розвитку [76]. 

Створення сучасної інформаційної інфраструктури регіонів набуває 

стратегічного значення не тільки для формування привабливого іміджу 

регіону, але й для вирішення інших завдань соціально-культурного розвитку 

територій та територіальних громад. Це формує необхідність, перш за все, 

входження бібліотеки в соціокомунікаційну структуру суспільства, а тому 

набуває особливої актуальності консолідація зусиль бібліотечних фахівців 

для виконання завдань в умовах інформаційного суспільства, усвідомлення 

того, що тільки разом і тільки об’єднавшись із іншими комунікаційними 

структурами, вони зможуть знаходитися на хвилі вимог сучасного 

користувача. Без цього також не можливо вести плідний діалог з 

територіальними і державними органами влади. 

Слід враховувати, що при формуванні регіональної бібліотечної 

політики, важливим фактором виступає баланс нормативно-правової бази 

бібліотечної галузі. В регіонах України виникають певні правові ситуації, що 

стосуються невиконання або ігнорування норм їх діяльності, зокрема, через 

суб’єктивні чинники (див. Розділ 1, п. 2). Але тут діють і об’єктивні чинники, 

наявністю яких ми не можемо повністю нехтувати. Ми вважаємо їх 

ситуаційними чинниками, які потребують урегулювання за участю 

бібліотечних професійних об’єднань, провідних бібліотек, проведення не 

тільки досліджень та моніторингу стану в бібліотечній галузі, але й 

постійного творчого професійного руху до пошуку можливостей 
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скористатися внутрішніми ресурсами бібліотечної системи. Зрозуміло, що 

порушення певних норм, зокрема такої, як не надання примірників видань 

місцевих структур книговидання, можна долати, якщо користатися 

комунікаційними засобами, зокрема публічним діалогом. 

Матеріали нашого дослідження підтверджують, що треба враховувати 

системно-функціональний устрій національної бібліотечної системи в їх 

цілісності та регіональної особливості бібліотек при формуванні запитів до 

влади. Постає нагальна необхідність врахування тенденції міжгалузевої 

взаємодії при управлінні комунікаційним середовищем території або країни. 

Моделі поєднання зусиль учасників комунікаційного простору вже добре 

досліджені і можуть скласти основу реальним процесам їх практичного 

використання на національному і регіональному рівнях за умов включення їх 

як складових частин соціокультурної політики в області культури, науки та 

освіти. 

В плані підтримки єдності бачення бібліотечними фахівцями фактів, 

явищ та процесів в бібліотечній сфері, необхідно вирішити завдання 

підвищення рівня методологічної свідомості бібліотечних фахівців. Існує 

об’єктивна необхідність осягнення повної взаємозалежності процесів 

розвитку бібліотечного соціального інституту на території всієї країни. Існує 

потреба освоєння сучасних підходів цілісного сприйняття структури, 

функцій, характеру, природи бібліотечної діяльності в умовах нового 

наукового напряму «соціальні комунікації», а також враховування постійних 

динамічних змін у галузі підготовки фахівців для бібліотек та інших 

соціальних інституцій, – вважають О. М. Постельжук [164], 

М. С. Слободяник [180], [227]. Визначальним є створення відокремленого 

порталу «Центр досліджень соціальних комунікацій» НБУВ, орієнтованого 

на актуалізацію науково-аналітичної продукції, організацію своєчасного 

інформаційно-аналітичного забезпечення різних користувачів повною, 

актуальною, достовірною аналітичною та прогнозною інформацією 

[192−194]. Функціонування порталу спрямовано на налагодження системної 
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взаємодії учасників наукової комунікації, органів державної влади та 

місцевого самоврядування, громадських спільнот, управлінських і наукових 

структур тощо. 

Розробниками обґрунтовано підходи до створення інтегрованих 

електронних інформаційних ресурсів на базі порталу бібліотеки як веб-

орієнтованої технологічної платформи, яка забезпечує можливість науково-

інформаційної підтримки діяльності органів державної влади та органів 

місцевого самоврядування, як необхідного інструменту аналітичного 

опрацювання інформації. Функціонування відокремленого порталу 

уможливлює покращення оперативного забезпечення процесів прийняття 

управлінських рішень та підвищення суспільної активності громадян на 

засадах організації доступу до відкритої управлінської інформації. 

Формування порталу також передбачає його інтеграцію з іншими 

інформаційними ресурсами бібліотеки, організацію гіпертекстових зв’язків із 

зовнішніми джерелами та наукометричною надбудовою «Бібліометрика 

української науки». 

Зараз ми можемо констатувати, що з початку першого десятиріччя ХХІ 

століття цей напрям поступово знаходить своє місце в теоретичному та 

методологічному узагальненні професійного знання в галузі 

бібліотекознавства. Незважаючи на наявність бібліотекознавчих 

дослідженнях, у яких відслідковуються певні прояви змін в бібліотечній 

діяльності стосовно технологій, засобів, поширення можливостей 

представлення документів та інформації різними бібліотечними установами, 

а також у особливостях колишньої галузевої системи інформації з 

бібліотечної справи, бібліотечні фахівці все частіше звертаються до 

універсальних моделей функціонування бібліотеки як соціально-

комунікаційної структури. Нові умови інтеграції дослідницького поля 

регіональних бібліотечних досліджень фокусують увагу науковців на нових 

об’єктах вивчення та залежності їх досліджень від програм та 

методологічного інструментарію загального бібліотекознавства. 
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Слід відзначити також деякі принципи організації наукових досліджень 

в бібліотеках регіонів. Ці принципи мають відповідати існуючій ситуації 

поширення методологічної єдності при досягненні системних завдань 

функціонування бібліотек в єдиній соціально-комунікаційній системі 

суспільства. Головними факторами, що впливають на організацію та 

тематичний склад бібліотекознавчих досліджень, є особливості сучасного 

етапу розвитку науки в цілому і економічна ситуація, що склалася в Україні 

на засадах ринку. Попри всі негативні риси планування, фінансування, 

підбору та використання наукових кадрів в бібліотеках, необхідно прийняти 

певну схему організації та підтримки НДР в бібліотечній галузі. Ця схема 

обумовлена необхідністю прискорення інтеграції бібліотек до соціально-

комунікаційного простору країни. Перш за все, це принцип фінансування, що 

стосується фінансування не колективів чи бібліотечних установ, а 

дослідження проблем, які присутні в бібліотеках. Це відповідає вже 

поширеній практиці проектів в бібліотечній сфері, більшість з яких 

виконується за допомогою міжнародних центрів. До інших принципів 

пропонується віднести: 

– пошук якісно нових підходів до розв’язання проблем, що виникають в 

процесі розвитку; 

– концентрацію зусиль на одному питанні, завданні, проблемі, з 

використанням комплексного пошуково-методологічного інструментарію; 

– зосередження на вже існуючих гіпотезах, що потребують перевірки, 

вдосконалення, розвитку; 

– інтенсифікацію накопичення фактів відносно функціонування 

бібліотечної системи з використанням новітніх інформаційних та 

комунікаційних технологій (мається на увазі консолідація параметричної 

інформації про РБС, а також національну бібліотечну систему); 

– командний принцип організації НДР для розроблення завдань 

стратегічного значення (команда формується під завдання, створюється, 

існує і ліквідується в залежності від досягнення своєї мети); 
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– адміністрування та координація НДР через інститут консультантів 

бібліотечної галузі. 

Результатом реалізації цих принципів може бути банк консолідованої 

параметричної інформації про діяльність регіональних бібліотечних систем і 

національну бібліотечну систему в цілому. Для виконання командного 

принципу діяльності головною вимогою є об’єднання науковців різних 

комунікаційних структур, включаючи представників установ освіти, науки, 

бізнесу тощо. Для підготовки кваліфікованих наукових адміністраторів 

необхідно розвивати форми післядипломної підготовки менеджерів науково-

дослідної роботи або створити факультет підготовки наукових менеджерів в 

галузі соціально-комунікаційної сфери. 

Виникає актуальне завдання із створення певних регіональних 

стандартів щодо формування регіональних БІР та розподілу функціональних 

обов’язків усіх учасників процесу. В стандарті мають бути враховані всі 

бібліотечно-інформаційні структури регіону; їх участь у створенні 

розподіленого фонду і засобу доступу до них, в т.ч. електронних каталогів; 

технологічних та програмних засобів функціонування і взаємодії; ієрархія 

учасників; відповідальність за потік інформації про регіон; структура даних 

для представлення в мережі Iнтернет та ін. В цьому плані значний інтерес для 

вирішення цих питань складає досвід муніципальних громад країн Заходу 

[227]. 

Таким чином, незаперечною є необхідність дотримання обумовлених 

вище ліній поведінки, що стають притаманними бібліотекам в єдиному 

інформаційно-комунікаційному просторі країни, а також тих, що вимагає 

інтеграція до світових бібліотечно-інформаційних систем. 

Постають нові завдання в сфері діяльності інформаційних служб, які 

полягають у посиленні взаємодії бібліотек з іншими соціально-

комунікаційними структурами в регіонах. Перед інформаційними службами 

стоять завдання створення та ведення локальних баз даних, а в перспективі – 

формування єдиного галузевого фонду, довідково-пошукового апарату. 
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Необхідна інноваційна стратегія бібліотечно-інформаційного обслуговування 

бібліотечних спеціалістів, яка включала б розроблення нових принципів і 

підходів до обслуговування на базі сучасних технологій. Зауважимо, що в 

цьому напрямі складається необхідне теоретичне і практичне підґрунтя для 

впровадження нових технологій та методик, моделей та рекомендацій, що 

поступово проникають в діяльність бібліотек. Зокрема назріла потреба 

впровадження бібліотечними фахівцями методик роботи з веб-ресурсами 

книгозбірень. Слід відзначити, що їх рекомендовано використовувати 

працівниками бібліотек для ефективної інфометричної діагностики потоку 

вітчизняних бібліотекознавчих веб-публікацій. Важливим є те, що методика 

супроводжується необхідними інфометричними індикаторами, що є 

необхідним для проведення вебометричного моніторингу, визначення 

ступеня використання українськими бібліотекознавцями веб-публікацій 

відкритого доступу, проаналізовано структуру та динаміку функціонування 

потоку веб-публікацій українських бібліотекознавців. 

Відзначимо, впровадження подібних методик є новим кроком до 

необхідної сьогодні саморефлексії бібліотечних фахівців та наукових 

співробітників, що є одним з показників ефективності наукової роботи, а 

крім того поширеною практикою в міжнародному науковому світі. 

Впровадження соціокомунікаційних моделей враховує необхідний 

рівень взаємодії всіх учасників регіональної інформаційної мережі, яка має 

бути частиною національної інформаційно-комунікаційної системи. Вимогою 

до реалізації подібних проектів є можливість користувачів будь-якої 

території країни і незалежно від її віддаленості від центру отримувати 

вільний доступ до місцевих, національних та світових інформаційних 

ресурсів. Такий підхід потребує від учасників інформаційно-комунікаційного 

середовища чітких уявлень про мету запиту,тематичні уподобання 

користувачів, можливість їх групування для наступного інформаційного 

забезпечення. Це відповідає також корпоратизації діяльності бібліотек, а 

також налагодження партнерства з іншими агентами інформаційного ринку. 
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Науково-інформаційне забезпечення бібліотекарів також необхідно 

включити до переліку завдань створення необхідних умов для виконання 

бібліотеками стратегії наукового супроводу модернізації та інновацій в 

бібліотечній системі. Займаючись практичною діяльністю, працівники 

бібліотек не завжди мають можливість відстежувати і аналізувати процеси, 

що відбуваються в інших бібліотеках. З метою реалізації конкретних 

програм, проектів автоматизації бібліотек та створення інформаційних 

продуктів необхідно організовувати робочі групи з представників різних 

бібліотечних закладів. Результати діяльності як експертних, так і робочих 

груп, мають висвітлюватись у наукових розробках, інструктивних матеріалах 

та методичних рекомендаціях. Існує цілий комплекс проблем, на які має бути 

зорієнтовано методичне та методологічне забезпечення бібліотечної 

діяльності, бібліотекознавчих досліджень регіонального рівня як частини 

національних дослідницьких програм. Бібліотечні спеціалісти 

забезпечуються інформацією з багатьох тем міжвідомчого характеру. 

Систему інформаційного обслуговування бібліотекарів складають професійні 

інформаційні служби, які функціонують у структурі великих бібліотек при 

науково-методичних, науково-дослідних відділах та відділах 

бібліотекознавства. Це читальні зали бібліотекознавчої літератури, сектори 

організації професійної самоосвіти, ресурсні центри для бібліотекарів. 

Скажімо, до компетенції Інформцентру з питань культури та мистецтва НБУ 

імені Ярослава Мудрого і його регіональних ланок віднесено інформування 

працівників із загальних проблем культури, в тому числі з питань 

бібліотекознавства, бібліографії та історії книги, а також видання 

щомісячної, щоквартальної, щорічної інформації. 

Серед завдань, що входять до підвищення методологічного рівня 

досліджень в регіонах, слід назвати переосмислення тематики наукових 

розвідок, що проводяться бібліотеками ОУНБ та дисертаційних досліджень, 

що виконуються на базі провідних наукових центрів бібліотечної галузі. 

Такий висновок напрошується на лише через результати нашого 
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дослідження, але і підтверджується попередніми дослідниками. Зокрема, як 

доводить Л. А. Литвинова, тематика дисертаційних досліджень є досить 

вузькою. Так, вибірка тематичної спрямованості дисертаційних робіт з 

бібліотекознавства дала можливість розподілити їх за дев’ятьма основними 

розділами [122]. Дослідниця надає статистику, згідно з якої лише три 

наукових напрями активно розвивалися найактивніше: організація 

бібліотечної справи, бібліотечні фонди та їх формування, бібліотечне 

обслуговування читачів. Кількість дисертацій за цими спрямуваннями 

становила 68% від загальної кількості бібліотекознавчих дисертаційних 

досліджень, а дослідження організації НДР в галузі бібліотекознавства; 

вивчення і викладання бібліотекознавства і бібліотечної справи; науково-

інформаційної діяльності у галузі бібліотечної справи і бібліотекознавства; 

методології бібліотекознавства; основних принципів й загальних проблем 

бібліотечної справи; вивчення читання й читацьких інтересів; бібліотечних 

циклів, процесів, операцій; історії бібліотечної справи; історії дитячих і 

шкільних бібліотек, організації роботи дитячих і шкільних бібліотек; 

бібліотечного обслуговування дітей і підлітків становили лише 30% від 

загальної кількості бібліотекознавчих дисертаційних досліджень, що були 

вивчені авторкою. Ще 2% дисертаційних досліджень були присвячені 

проблемам дослідження бібліотечних каталогів та методики бібліотечної 

справи [122; 123]. 

Напрошується висновок, що статистично-кількісний аналіз діяльності 

бібліотек в регіонах є важливою ланкою наукових розвідок бібліотек, але 

його слід розглядати лише як початковий етап аналітичного опрацьовування 

показників, що потребують порівняння з реальною динамікою змін в сфері 

діяльності бібліотек, відповідності до користувацьких вимог відвідувачів 

бібліотек та користувачів бібліотечних інформаційних систем. 

Важливо зауважити, що сучасне бібліотекознавство вийшло на рівень 

системного реінжинірингу, включаючи попередній досвід проективно-

конструктивного, програмуючого характеру бібліотечного менеджменту по 
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відношенню до практичної діяльності бібліотек. З цим пов'язане питання 

організації бібліотечної науки, яка потерпає від теперішньої державної 

політики через відсутність соціального замовлення на дослідження. Така 

ситуація потребує свого виправлення в умовах необхідності вирішення 

стратегічних завдань «Стратегії 2025», оскільки потрібна велика 

концентрація зусиль всієї професійної спільноти, а також зближення всіх 

позицій у науковому описі, узагальненні, представленні матеріалів 

бібліотекознавчих досліджень громадськості. 

Затверджений у Стратегії напрям «Науковий супровід розвитку 

бібліотек в умовах якісних змін» передбачає «забезпечення наукового 

супроводу бібліотечно-інформаційної діяльності для якісних трансформацій і 

сталого розвитку галузі» [191]. Для досягнення мети наголошується на 

необхідності вживання наступних заходів: 

– спрямовувати фундаментальні та прикладні наукові дослідження на 

розв’язання нагальних проблем розвитку бібліотечно-інформаційної сфери 

відповідно до світових тенденцій та надавати їм підтримку в рамках 

державно-приватного партнерства; 

– стимулювати проведення комплексних наукових досліджень, 

залучаючи талановиту молодь та науковців суміжних галузей; 

– розвивати міжнародне співробітництво у сфері наукової і науково-

технічної діяльності; 

– розвинути систему підготовки наукових кадрів на основі координації 

та взаємодії установ, що є базами підготовки та підвищення кваліфікації 

науковців (аспірантура, докторантура), із залученням професійних 

бібліотечних асоціацій. 

Передбачається, що внаслідок проведеної роботи буде: 

–  актуалізована проблематика бібліотекознавчих досліджень, яка 

стимулює інноваційний розвиток галузі; 

–  соціально та економічно ефективні результати досліджень 

впроваджені у практику діяльності бібліотек; 
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–  консолідований творчий потенціал наукових інституцій та вчених 

різних галузей; 

–  впроваджені нові методики наукової і науково-технічної діяльності; 

–  забезпечено наступність та високу якість наукових досліджень; 

–  бібліотекознавці України залучені до міжнародних наукових проектів, 

визначають світові тенденції розвитку галузі; 

–  створено систему безперервної освіти та підвищення кваліфікації 

науковців та фахівців у галузі бібліотечної справи [191]. 

Подальші напрями досліджень пов’язані з визначенням методологічної 

єдності формування програм бібліотекознавчих досліджень, моніторингу 

наукових досліджень, що проводяться в бібліотеках та наукових бібліотечно-

інформаційних установах України, а також з встановленням співвідношення і 

характеру зв’язків методологічного базису у бібліотекознавчих дослідженнях 

відносно об’єктів що вивчаються. Крім того, найважливішим напрямом 

подальших досліджень можна вважати узагальнення та систематизацію 

методологічного інструментарію бібліотекознавства. 

 

Висновки до розділу 3  

 

Вивчення самих бібліотек в соціокультурному просторі регіонів дає 

можливість встановити загальні напрями їх діяльності та особливості, що 

характеризують ступінь усвідомлення проблеми бібліотечними фахівцями. В 

своїх стратегіях бібліотеки мають враховувати свій вплив на всі аспекти 

громади і на використання всіх наявних ресурсів бібліотек регіону, 

бібліотечної системи країни, а також на максимальне використання ресурсів 

соціально-комунікаційних структур країни і регіону. 

Формування нового соціально-комунікаційного іміджу бібліотек, його 

інтеграція до соціокультурного простору регіону передбачає врахування всієї 

сукупності соціально-комунікаційних функцій бібліотеки в їх практичній, 

нормативній, презентаційній формі. З огляду на зміни у соціально-
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культурному просторі територій, пропонуються нові комунікаційні образи 

бібліотек, де бібліотека виступає у вигляді: посередника у трансформаційно-

комунікаційних зв’язках між суб’єктами соціальної діяльності в регіоні; 

стимулятора інновацій на основі інформаційно-аналітичної діяльності; 

координатора учасників в інформаційному сегменті ринку; 

підприємницького об’єднання у формі корпорації або консорціуму. Ще 

одним важливим завданням наукової роботи є створення стандартів щодо 

формування регіональних БІР та розподілу функціональних обов’язків усіх 

учасників процесу. 

Стратегічним об’єктом бібліотекознавчих досліджень в регіонах стає 

вивчення соціально-комунікаційного комплексу території, що поєднує всі 

соціально-комунікаційні структури та забезпечує інтеграцію культурного 

потенціалу регіону до національного та світового інформаційного простору. 

В ході дослідження було з’ясовано, що напрями досліджень в 

регіональних бібліотечних наукових центрах України мають певні недоліки, 

до яких ми відносимо наступне: у постановці проблемного кола не 

враховуються питання стану та особливостей національної бібліотечної 

системи в їх структурно-функціональному, організаційно-технологічному 

аспектах; стратегії розвитку не передбачають досягнення характеристичних 

ознак розвитку бібліотечної підсистеми як елементу соціально-

комунікаційної системи суспільства або регіону; не враховуються 

інтеграційні тенденції макробібліотечного і галузевого аспектів та 

регіонального питання при прогнозуванні розвитку регіональних 

бібліотечних систем. В той же час в ході аналізу з’ясувалося, що регіональні 

питання функціонування бібліотек не отримали вираження в об’єкті 

наукових досліджень. Вони частково висвітлюються лише в якості предмету 

аналізу регіонального досвіду. Встановлено, що основними підходами до 

вивчення регіонального досвіду є статистичний (кількісно-статистичний) та 

соціологічний, які не дозволяють досягти відповідного рівня науково-

теоретичних узагальнень. Доцільним є проведення досліджень регіональної 
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бібліотечної діяльності як комунікаційно-просторового феномену. 

Встановлено, що науково-дослідна діяльність ОУНБ носить переважно 

прикладний характер. 

 

Основні положення розділу викладено у роботах [4; 11; 12; 13; 14; 15; 

17]. 
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ВИСНОВКИ 

 

1. На основі розгляду історіографії та джерельної бази дисертації 

висвітлено специфіку регіональних досліджень у системі 

соціокомунікаційної діяльності бібліотек; доведено, що теоретико-прикладні 

та прикладні дослідження регіональної тематики складають важливий 

сегмент бібліотекознавчих досліджень в Україні, проте комплексно означена 

тема не розглядалася.  

Регіональна специфіка діяльності бібліотек проаналізована лише в 

незначній кількості публікацій, серед яких наукові розробки О. Б. Айвазян, 

Т. С. Бульби, А. Л. Блажкевича, Т. М. Костирко, Л. М. Лучки, Г. І. Пристай, 

Т. В. Сидоренко. На основі розгляду наявних джерел виявлено 

фрагментарність дослідження актуальних проблем регіональних 

бібліотекознавчих досліджень, відсутність концептуальних засад стосовно 

розвитку регіонального бібліотекознавства. 

Аналіз джерельної бази, зокрема планово-звітної документації бібліотек, 

програми та висновки прикладних досліджень, проведених на регіональному 

рівнях, довів розширення сфери проблемного поля науково-дослідної 

діяльності бібліотек. 

2. Теоретичним підґрунтям дисертації є фундаментальні праці 

вітчизняних учених з теорії соціальних комунікацій, бібліотекознавства, 

науково-дослідної діяльності бібліотек, зокрема О. В. Воскобойнікової-

Гузеєвої, В. М. Горового, І. О. Давидової, Т. В. Добко, Л. А. Дубровіної, 

В. О. Ільганаєвої, Н. Е. Кунанець, Н. М. Кушнаренко, Т. В. Новальської, 

О. С. Онищенка, М. С. Слободяника, А. А. Соляник, Г. В. Шемаєвої та ін., у 

яких визначено сутність бібліотеки як комунікаційного і соціокультурного 

інституту, багатофункціонального інформаційного осередку, здатного 

здійснювати бібліотекознавчі дослідження, котрі сприяють вивченню та 

задоволенню інформаційних потреб користувачів бібліотек. Наукові праці 

сприяли системному вивченню об’єкта і предмета дослідження на етапі 
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трансформаційних змін, адаптації до інформаційно-комунікаційного 

середовища, розгортання наукової комунікації. На основі аналізу 

опублікованих джерел виявлено існуючу фрагментарність розроблення 

окремих актуальних проблем теорії і практики регіональних 

бібліотекознавчих досліджень, відсутність концептуальних засад розробки 

регіонального бібліотекознавства. Такий стан не сприяє ефективному 

розвитку науково-дослідної діяльності бібліотек та регіональним 

бібліотекознавчим дослідженням. 

До методологічного інструментарію дослідження залучено широкий 

спектр загальнонаукових та галузевих методів, що забезпечило достовірність 

та виваженість отриманих результатів. Застосування принципів системного 

підходу дало змогу комплексно проаналізувати тенденції бібліотекознавчих 

досліджень в Україні та визначити перспективи їхнього розвитку. 

3. Аналіз понятійно-категоріального апарату предметної галузі засвідчив 

відсутність одностайності у визначенні понять «регіональний бібліотечний 

ресурс», «регіональне бібліотекознавство». Запропоновано такі визначення: 

регіональний бібліотечний ресурс – це система опрацьованої документної 

інформації, що зберігається у регіональних бібліотечних системах і 

призначена для задоволення інформаційних потреб користувачів – 

мешканців та гостей регіону. Під регіональним бібліотекознавством 

розуміється новий напрям розвитку наукових досліджень у бібліотечній 

справі, спрямований на формування сучасного підходу до вивчення 

діяльності бібліотек певних територій, територіальних громад поза їх 

відомчою приналежністю у контексті розвитку території, з врахуванням її 

соціально-економічних, політичних і демографічних особливостей, 

специфіки історичних, культурних і ментальних традицій та взаємозв’язків з 

цілісною соціокомунікаційною системою країни. 

4. Виявлено, що в Україні більшість бібліотекознавчих досліджень має 

прикладний характер. Аналіз дисертаційних робіт, маркованих концептами 

«регіональний досвід», «регіональний аналіз», «регіональне 
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бібліотекознавство», «регіональний підхід», «регіональний ресурс», 

засвідчив присутність регіональної специфіки у бібліотекознавчих 

дослідженнях, яка проявляється в аналізі особливостей розвитку мережі 

бібліотек у різні історичні періоди на окремих територіях, в особливостях 

напрямів діяльності бібліотек та задоволення інформаційних потреб 

користувачів у різних регіонах України. 

Встановлено структуру тематичного поля регіональних досліджень, що 

проводяться ОУНБ, до якої входять проблеми інформатизації та реалізації 

програмно-проектної діяльності, інтеграції до соціокультурного середовища 

функціонування бібліотек, корпоративної діяльності, створення електронних 

ресурсів, удосконалення інформаційного забезпечення користувачів, 

удосконалення професійної освіти та підвищення кваліфікації. 

З’ясовано, що методологічний апарат бібліотекознавчих досліджень 

головних суб’єктів НДР на регіональному рівні, якими виступають ОУНБ, 

складають соціологічні, статистичні методи, а також методи системного 

аналізу, моніторингу та моделювання. Ці методи дають змогу отримати 

значну емпіричну базу відомостей про бібліотечну сферу діяльності, але не 

забезпечують необхідного рівня науково-теоретичних узагальнень процесів 

та явищ, пов’язаних зі змінами умов функціонування бібліотек. 

Як академічні, так і прикладні регіональні бібліотекознавчі дослідження 

не спричинили формування методологічного інструментарію, який 

допомагав би працівникам бібліотек регіонів практично реалізовувати 

задекларовані підходи, швидко реагувати на кардинальні зміни у змісті, 

умовах діяльності бібліотек, розширювати тематичне поле наукових розвідок 

регіонального спрямування та освоювати інноваційні методологічні підходи 

й методи , які відповідають сучасному стану функціонування та характеру 

організаційних, технологічних, управлінських складників бібліотечної 

діяльності. 

5. Проведене дослідження дозволило встановити організаційні складові 

регіонального бібліотекознавства. У період, що нами вивчається, суб’єктами 



201 

 

НДР виступають бібліотеки різних рівнів і профілів: всеукраїнського та 

обласного рівнів; універсального, багатогалузевого та галузевого профілів. 

Історично в інфраструктурі українського бібліотекознавства функціонують 

дві найбільші регіональні бібліотеки України, які є всеукраїнськими 

центрами багатогалузевого профілю, – ОННБ та ХДНБ, підпорядковані 

Міністерству культури України. Вони поширюють свою сферу впливу як 

методичні, організаційні та координаційні центри на бібліотеки Півдня та 

Сходу України відповідно. Основними суб’єктами регіональних 

бібліотекознавчих досліджень виступають бібліотеки регіонального рівня: 

універсального профілю – ОУНБ; багатогалузевого – зональні об’єднання 

бібліотек ЗВО; галузевого – обласні галузеві бібліотеки: медичні, педагогічні. 

Як засвідчує аналіз характеру НДР ОУНБ, у практиці їхньої діяльності 

простежуються чіткі тенденції лідерства як головних установ, що формують 

необхідне інформаційно-комунікаційне середовище соціокультурного 

розвитку територій та місцевих громад. Можна стверджувати, що теоретичне 

обґрунтування регіональної діяльності бібліотек є досить вагомим, яке 

охоплює весь спектр проблем, що є важливими для свого практичного 

втілення. Регіональний аспект в українському бібліотекознавстві висуває 

потребу відокремлення підсистемного рівня регіонального 

бібліотекознавства. 

6. До основних завдань розвитку регіональних бібліотекознавчих 

досліджень в умовах трансформації методологічних засад сучасного 

бібліотекознавства варто віднести: вивчення основних засад формування 

комунікаційних зв’язків між усіма учасниками соціально-комунікаційної 

сфери регіону; аналіз внутрішньо-системних бібліотечних зв’язків; вивчення 

інформаційних потреб користувачів; визначення чітких груп інтересів 

учасників комунікаційного простору регіону. 

На сьогодні в умовах об’єднаних територіальних громад найбільш 

актуальними є нові напрями досліджень, до яких віднесено: регіональну 

бібліотечну політику; питання збереження системи місцевих бібліотек; 
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створення регіонального електронного інформаційного ресурсу; правові 

питання бібліотечної діяльності та соціального захисту бібліотечних кадрів; 

взаємодію із владою та іншими партнерами з питань удосконалення 

інформаційного забезпечення користувачів, а також корпоративну культуру 

бібліотечних фахівців, посилення корпоративної взаємодії між учасниками 

інформаційних процесів у регіоні, комунікаційні аспекти діяльності 

бібліотечних систем, медіапросвіту, корпоративне формування та 

використання регіональних інформаційних ресурсів. Поява нових напрямів 

бібліотекознавчих досліджень спонукає до подальших наукових розвідок. 
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Опубліковані праці, які додатково відображають  

наукові результати дисертації 

 

19. Апшай М. В. Бібліотеки у формуванні комунікаційних зв’язків у 

соціокультурному просторі регіону // Світ соціальних комунікацій. 2012. Т. 5. 

С. 81–84. 

 

Відомості про апробацію результатів дисертації 

 

1. Міжнародна науково-практична конференція «Інформаційно-

культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в 

контексті болонського процесу» (Харків, 2005, форма участі – заочна). 

2. III Міжнародна науково-практична конференція «Документознавство. 

Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, 

практики» (Київ, 2006, форма участі – заочна). 

3. Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотечно-

інформаційний сервіс: сучасний стан і перспективи розвитку» (Харків, 2010, 

форма участі – заочна). 

4. Міжнародна наукова конференція «Культурологія та соціальні 

комунікації: інноваційні стратегії розвитку» (Харків, 2010, 2011, 2012, форма 

участі – заочна). 

5. Всеукраїнська науково-теоретична конференція молодих учених 

«Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.» (Харків, 2012, форма участі 

– заочна). 

6. Міжнародна науково-практична конференція «Бібліотека вищої 

школи на новому етапі розвитку соціальних комунікацій» (Дніпропетровськ, 

2013, форма участі – заочна). 

7. VIII Міжнародна науково-практична конференція 

«Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми 

науки, освіти, практики» (Київ, 2011, форма участі – заочна). 
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8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Комунікація і 

дискомунікація в умовах розвитку сучасного інформаційного суспільства» 

(Чернівці, 2015, форма участі – заочна). 

9. Міжнародна наукова конференція «Інформація, комунікація, 

суспільство – 2015 (ICS–2015)» (Львів–Славське, 2015, форма участі – 

заочна). 

10. Міжнародна наукова конференція «Модерна бібліотека в мінливому 

світі: VII Львівський міжнародний бібліотечний форум» (Львів, 2016, форма 

участі – заочна). 
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Додаток Б 
 

Представлення відомостей про науково-дослідну роботу ОУНБ 
№ 

п/п 

Назва 

бібліотеки 

Назва 

підрозділу 

Доступ 

до 

звітів 

Відомості 

про НДР 

Нуково-

методичні 

видання 

Оцінка 

доступність прозорість 

інформації 

простота 

користувацького 

інтерфейсу 

повнота 

представленої 

інформації 

1 Вінницька ОУНБ імені 

К.Л. Тімірязєва 

Науково-методичний 

відділ 
+ + + 

низька середня середня низька 

2 Волинська ОУНБ імені 

Олени Пчілки 

Науковий відділ _ _ _ низька низька низька низька 

3 Дніпропетровська 

ОУНБ імені 

первоучителів 

слов’янських Кирила та 

Мефодія 

Відділ наукової 

організації та 

методики бібліотечної 

справи 

_ _ _  

низька 

 

низька 

 

низька 

 

низька 

4 Донецька ОУНБ імені 

Н.К. Крупської 

Відділ науково-

методичної роботи і 

соціологічних 

досліджень 

_ _ + 
(за запитом) 

 

середня 

 

низька 

 

низька 

 

низька 

5 Житомирська ОУНБ 

імені Олега Ольжича 

Науково-методичний 

відділ 
_ _ + низька низька низька низька 

6 Закарпатська ОУНБ  

імені Ф. Потушняка 

Науково-методичний 

відділ 
_ _ + низька низька низька низька 

7 ЗапоріжськаОУНБ 

імені О.М. Горького 

Науково-методичний 

відділ (блог на сайті) 
+ + + середня низька низька висока 

8 Івано-Франківська 

ОУНБ імені І. Франка 

Науково-методичний 

відділ 
+ + + висока висока висока висока 

9 Кіровоградська ОУНБ 

імені Д.І. Чижевського 

Науково-методичний 

відділ 
_ _ + низька низька низька низька 

10 Луганська ОУНБ імені 

О.М. Горького 

Відділ наукового 

аналізу та розвитку 

бібліотек  

+ + + висока висока висока висока 

11 Львівська ОУНБ Науково-методичний 

відділ - науково-
_ _ +  

низька 

 

низька 

 

низька 

 

низька 
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дослідний, 

методичний та 

координаційний центр 

регіону 

 

12 Миколаївська ОУНБ  

імені А.М. Гмирьова 

Відділ науково-

методичної роботи та 

інновацій у 

бібліотечній галузі 

 

_ 

 

+ 

 

+ 

 

середня 

 

середня 

 

висока 

 

середня 

13 Одеська ОУНБ ім. 

М. Грушевського 

Науково-методичний 

відділ 
_ + + низька низька середня низька 

14 Полтавська ОУНБ І.П. 

Котляревського 

Науково-методичний 

відділ 
_ _ + низька низька середня низька 

15 Рівненська ОУНБ Відділ маркетингу та 

наукової роботи 
+ + + висока висока висока висока 

16 Сумська ОУНБ імені 

Н.К. Крупської 

Науково-методичний 

відділ 
+ _ + низька низька низька низька 

17 Тернопільська ОУНБ Науково-методичний 

відділ 
+ _ + низька середня середня низька 

18 Харківська ОУНБ Науково-методичний 

відділ 
_ _ + низька низька низька низька 

19 Херсонська ОУНБ 

імені Олеся Гончара 

Науково-методичний 

відділ 
+ _ + низька середня середня низька 

20 Хмельницька ОУНБ  

імені Миколи 

Островського  

 + + + низька низька низька висока 

21 Черкаська ОУНБімені 

Тараса Шевченка 

Науково-методичний 

відділ 
+ _ + низька низька середня низька 

22 Чернівецька ОУНБ 

імені М. Івасюка 

Науково-методичний 

відділ 
+ _ + низька низька середня середня 

23 Чернігівська ОУНБ 

імені В.Г. Короленка 

Відділ науково-

методичної роботи 
+ _ + середня середня середня середня 
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Додаток В 

Матеріали аналізу методологічної частини кандидатських та докторських дисертацій за змістовими маркерами 

Дисертації на здобуття ступеня кандидата наук 

№ 

п/п 

Тема Мета Об’єкт Предмет Методологія 

1. Трансформація 

галузевої 

інформаційно-

бібліотечної 

системи в умовах 

інформатизації 

(на прикладі 

галузі 

ветеринарної 

медицини) 

/ Шемаєва Г.В. / 

створення сучасної моделі 

системи інформаційно-

бібліотечного 

обслуговування 

споживачів, яка враховує 

історичний досвід 

розвитку галузевих 

бібліотек і забезпечує 

максимальну доступність 

до бібліотечно-

інформаційних ресурсів 

галузі за умови організації 

розподіленої бази даних. 

система 

інформаційно-

бібліотечного 

обслуговування 

науковців і 

фахівців 

ветеринарної 

медицини. 

виявлення та історичний 

аналіз 

системоутворюючих 

факторів інформаційно-

бібліотечного 

обслуговування фахівців 

галузі в умовах втілення 

нових інформаційних 

технологій. 

аналіз історичних закономірностей 

розвитку діяльності бібліотек і їх 

документних ресурсів з 

урахуванням галузевої специфіки; 

метод моделювання, метод 

концептуалізації методологічний 

інструментарій, суть якого полягає 

у поєднанні загальнонаукових 

методів, системного підходу, 

моделювання з методами 

конкретно-історичних і соціальних 

досліджень. 

2. Стратегічне 

управління 

діяльністю 

бібліотеки 

/Тавальбех Алі 

Халід Алі / 

теоретичне обґрунтовані 

управлінського 

забезпечення стратегічної 

діяльності регіональної 

бібліотеки. 

управління 

бібліотекою як 

окремий напрям 

діяльності в 

бібліотеці. 

аналіз організаційно-

функціональних основ 

управління під впливом 

трансформаційних змін у 

бібліотеці в умовах 

переходу до відкритого 

інформаційного 

суспільства. Розглядається 

розвиток управлінської 

діяльності від управління 

як однієї з організаційних 

функцій до стратегічного 

менеджменту як 

сучасного науково-

комплекс загальнонаукових 

підходів і спеціальних методів 

пізнання бібліотеки як об’єкта 

управління – системний, 

структурний, функціональний та 

методи аналізу документів і 

узагальнення конкретного досвіду. 
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організаційного підґрунтя 

інноваційної діяльності 

бібліотеки. 

3. 

 

 

Трансформація 

універсальної 

бібліотеки як 

культурно-

інформаційного 

центру регіону 

/ Башун О.В. / 

 

наукове обґрунтування, 

розробка і впровадження в 

практику моделі 

трансформації 

універсальної бібліотеки 

як культурно-

інформаційного центру 

регіону. 

 

 

процес 

трансформації 

сучасної бібліотеки 

під впливом 

соціальних змін та 

завдань 

інформатизації 

суспільства. 

 

 

трансформація 

універсальної бібліотеки 

як культурно-

інформаційного центру 

регіону. 

 

 

комплекс методів теоретичного та 

емпіричного рівнів. До першої 

групи належать методи аналізу, 

порівняння, моделювання, до другої 

– спостереження, анкетування, 

інтерв'ювання, аналітико-

статистичний. Базовими установами 

для наукового дослідження 

сучасного стану та перспектив 

розвитку бібліотеки були: Донецька 

обласна універсальна наукова 

бібліотека (ОУНБ), централізовані 

бібліотечні системи (ЦБС) 

Донецької області. 

Методологічними засадами 

дисертаційної роботи є 

функціональний, структурний, 

моделюючий принципи 

дослідження. 

4. Формування 

документного 

масиву для 

публічних 

бібліотек мовами 

національних 

меншин: 

етнорегіональний 

аспект  

/ Сидоренко А.І. / 

обґрунтування теоретико-

методичних 

засад формування 

документного масиву для 

публічних бібліотек 

мовами національних 

меншин. 

документний масив 

мовами 

національних 

меншин як 

інформаційна база 

для 

комплектування 

фондів публічних 

бібліотек. 

формування документного 

масиву для публічних 

бібліотек мовами 

національних меншин на 

основі вивчення 

структури і змісту 

інформаційних потреб 

національних меншин та 

аналізу документного 

потоку. 

аналіз, синтез, узагальнення даних, 

соціологічні і статистичні методи, 

анкетування, аналізу документації, 

аналізу статистичного матеріалу. 

Основними методами вивчення 

документного потоку були обрані 

типологічні, класифікаційні, 

статистичні методи та метод 

бібліографічного аналізу 

документів.  

5. Інтеграція 

краєзнавчих 

вивчити сучасний стан та 

обґрунтувати теоретико-

краєзнавчі фонди 

бібліотек регіону. 

теоретичні та 

організаційно-методичні 

системний підхід, джерелознавчий 

пошук і контент-аналіз основних 
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фондів бібліотек 

регіону в умовах 

інформатизації 

/Денисенко С.О. / 

методичні засади 

інтеграції краєзнавчих 

фондів бібліотек регіону в 

умовах інформатизації 

бібліотечної галузі 

України. 

засади інтеграції 

краєзнавчих фондів 

бібліотек регіону в умовах 

інформатизації. 

публікацій з теми дослідження; 

термінологічний аналіз; 

аксіологічний; системний підхід; 

моделювання; класифікація та 

систематизація; порівняльно-

регіональний; соціологічні (анкетне 

опитування співробітників 

краєзнавчих відділів ОУНБ України 

та анкетування користувачів 

бібліотек); статистичний. 

6. Формування 

системи 

інформаційно-

бібліотечного 

забезпечення 

екологічної сфери 

Кримського 

регіону 

/ Лучанська В.В. / 

розробка теоретико-

методологічних засад 

програмно-проектної 

діяльності по формуванню 

інформаційно-

бібліотечного 

забезпечення екологічної 

сфери. 

система 

інформаційно-

бібліотечного 

забезпечення 

екологічної сфери. 

технологія формування 

регіонально-галузевої 

системи інформаційно-

бібліотечного 

забезпечення екологічної 

сфери Кримського 

регіону. 

системний, інформаційний та 

діяльнісний підходи, соціально-

комунікативний підхід; 

використовувалася сукупність 

методів: соціологічних, 

загальнонаукових (порівняння, 

аналізу, синтезу, узагальнення), 

соціального проектування. 

7. Система 

бібліотечно-

інформаційних 

ресурсів вищих 

навчальних 

закладів 

/ Костирко Т.М. / 

розробка теоретичних 

засад формування 

інформаційних ресурсів 

бібліотек ВНЗ на 

регіональному рівні їх 

функціонування на основі 

комунікаційної єдності. 

бібліотечно-

інформаційні 

ресурси ВНЗ. 

концептуалізація 

механізмів 

функціонування 

регіональної системи БІР 

ВНЗ. 

загальнонаукові підходи 

соціогуманітарного пізнання: 

системний, соціокультурний, 

інформаційний,діяльнісний та 

методи: систематизації інформації, 

її кількісний та якісний аналіз, 

структурно-функціональний аналіз, 

метод спостереження; метод 

моделювання. 

8.  «Інформаційно-

аналітична 

діяльність 

обласних 

універсальних 

наукових 

охарактеризувати основні 

напрями інформаційно-

аналітичної діяльності 

ОУНБ України, визначити 

основні форми і види 

їхньої інформаційно-

сучасна 

інформаційно-

аналітична 

діяльність ОУНБ 

України як 

невід’ємна 

основні напрями 

інформаційно-аналітичної 

діяльності ОУНБ України, 

розвиток форм і видів 

інформаційної продукції 

як результату цієї 

соціально-комунікаційний підхід та 

системний (в роботі визначені як 

методи); методи системного 

підходу (системно-структурний, 

системно-функціональний, 

системно-діяльнісний), 
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бібліотек України: 

основні напрями 

діяльності і види 

інформаційної 

продукції» (2013) 

/ Постельжук 

О.М./ 

аналітичної продукції, 

стан підготовки та 

випуску цих видань 

складова їх роботи діяльності, засіб 

забезпечення 

інформаційних потреб 

суспільства у період 

глобалізації знання та 

мережевих інформаційних 

технологій 

термінологічний аналіз, метод 

групування, метод виявлення, метод 

порівняння, аналіз і синтез, 

конкретно-історичний метод, метод 

класифікації, систематизації, 

контент аналіз, узагальнення, метод 

аналітико-синтетичної обробки 

документів 

9. Інформаційна 

діяльність 

бібліотек вищих 

навчальних 

закладів західного 

регіону України 

(кінець ХХ – 

початок ХХІ ст.): 

основні напрями 

бібліографічного 

обслуговування та 

розвиток 

інформаційних 

послуг  

/ Романуха З. В. / 

характеризувати 

становлення 

інформаційної діяльності, 

основні напрями 4 

бібліографічного 

обслуговування 

користувачів та види 

інформаційних послуг у 

бібліотеках ВНЗ західного 

регіону України як 

модельного об’єкта, 

визначити перспективи їх 

розвитку 

інформаційна 

діяльність бібліотек 

ВНЗ західного 

регіону України 

Львівського 

зонального 

методичного 

об’єднання 

бібліотек вищих 

навчальних 

закладів III – IV 

рівнів акредитації 

довідково-бібліографічне 

обслуговування та 

бібліографічне 

інформування як складові 

науково-інформаційної 

діяльності бібліотек та 

розвиток інформаційних 

послуг як засобів 

забезпечення потреб 

освітньої та наукової 

діяльності ВНЗ. 

системний метод і його різновиди 

(системно-структурний, системно- 

функціональний, системно-

діяльнісний), структурно- 

функціональний метод, 

соціальнокомунікаційний метод, 

термінологічний аналіз поняттєвого 

апарату; методи виявлення, 

групування, порівняння, аналіз і 

синтез інформації з документальних 

джерел за темою, зокрема архівних 

документів; конкретно-історичний 

метод; метод аналізу звітної 

документації бібліотек  

 

Дисертації на здобуття ступеня доктора наук 

№ 

п/п 

Тема Мета Об’єкт Предмет Методологія 

1. Система 

документопостачання 

фондів бібліотек 

України: теоретико-

методологічний 

обґрунтування 

теоретико-

методологічних засад 

оптимізації системи 

документопостачання 

система 

документопостачання 

бібліотечних фондів. 

оптимізація системи 

документопостачання 

фондів бібліотек 

України в умовах 

ринкової економіки та 

методологічний апарат дослідження 

складають загальнонаукові підходи 

до пізнання: 

системний,інформаційний, 

соціокультурний. Методи: історико-
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аспект 

/ Соляник А.А. / 

фондів бібліотек 

України в умовах 

ринкової економіки та 

інформатизації 

суспільства. 

інформатизації 

суспільства. 

 

генетичний, термінологічний, 

класифікаційний, концептуального 

моделювання, логістичний та ін. 

Логістичний метод, прогнозно-

аналітичний метод, термінологічний 

класифікаційний; концептуального 

моделювання; дидактичний, 

джерелознавчий пошук, аналіз 

бібліотечної документації, 

друкованих та Інтернет-публікацій з 

теми дисертації 

2. Соціально-економічні 

аспекти розвитку 

бібліотек України в 

сучасних умовах 

/ Петрова Л.Г. / 

теоретичне 

обґрунтування 

закономірностей 

соціально-економічних 

трансформацій 

бібліотек України в 

умовах ринкової 

економіки та розробка 

концепції соціально-

економічного розвитку 

сучасної бібліотеки. 

розвиток бібліотек 

України в сучасних 

умовах. 

соціально-економічні 

аспекти розвитку 

бібліотек України в 

сучасних умовах. 

системний підхід; історико-

генетичний метод;термінологічний 

метод;порівняльний аналіз;метод 

моделювання;емпіричні, діагностичні 

і прогностичні методи;кількісний та 

якісний аналіз емпіричних даних, 

зокрема бібліотечної документації 

(планів і звітів); наукове 

спостереження; експеримент  

3. Вивчення читача в 

українському 

бібліотекознавстві 

(друга половина XIX - 

початок XXI ст.) 

/ Новальська Т.В. / 

узагальнення досвіду 

вивчення читачів в 

українському 

бібліотекознавстві в 

його сутності, 

структурі, формах, 

конкретно-історичному 

функціонуванні та 

відповідному створенні 

теоретичних засад 

бібліотечного 

читачезнавства, як 

історія вивчення 

читача в українському 

бібліотекознавстві 

другої половини ХІХ 

– початку ХХІ ст. 

українське 

бібліотечне 

читачезнавство, як 

окрема галузь 

спеціального 

бібліотекознавства. 

методи порівняльного аналізу; 

принцип об’єктивності; системний 

підхід, спеціальні бібліотекознавчі та 

бібліографічні методи, а також 

соціологічні методи: опитування 

(анкетування, інтерв’ю), експертні 

оцінки, статистичний аналіз 

документів і матеріалів. 



242 
 

 

окремої галузі 

спеціального 

бібліотекознавства. 

4. Інноваційна політика 

бібліотек України: 

зміст та стратегії 

розвитку в 

інформаційному 

суспільстві 

/ Давидова І.О. / 

розробка теоретико-

методологічних засад 

управління 

інноваційним 

розвитком бібліотек 

України за умов їх 

функціонування на 

документно-

інформаційному й 

інформаційно-

когнітивному рівнях 

соціальних 

комунікацій. 

 інноваційна політика 

бібліотек України. 

зміст інноваційної 

політики бібліотек та 

стратегічні напрями її 

реалізації за умов 

інформаційного 

суспільства. 

загальнонаукові підходи до пізнання: 

системний, діяльнісний, 

інформаційний, когнітивний, 

соціокультурний та соціопроектний; 

дослідницькі методи: аналізу та 

синтезу, історико-генетичний, 

термінологічний, прогнозний, 

моделювання, джерелознавчий 

аналіз. 

5. Історико-

кодикографічні та 

бібліографічні 

дослідження 

рукописно-книжної 

спадщини України 

(друга половина XIX - 

30-ті роки XX ст.) 

/ Міщук С.А. / 

з’ясування передумов і 

теоретичних та 

науково-практичних 

засад становлення 

історичного 

книгознавства, 

бібліографії 

стародруків, 

кодикології та 

кодикографічних 

методів в Україні у 

другій половині ХІХ – 

30-х роках ХХ ст. 

становлення і 

розвиток польової та 

камеральної 

археографії і 

кодикографії 

(науково-

інформаційного 

описування) 

рукописних книг, 

бібліографування 

стародруків і 

джерелознавчого 

дослідження 

рукописних книг та 

стародруків на 

синкретичній стадії 

їх становлення. 

процес збирання та 

наукового 

описування 

рукописних та 

книжних джерел, 

формування 

наукових центрів, 

шкіл та внесок 

окремих дослідників 

у віднайдення та 

залучення до 

наукового обігу 

історико-культурної 

спадщини України у 

другій половині ХІХ 

– 30-х роках ХХ ст. 

методологічною основою дисертації 

є загальнонаукові підходи до 

наукового пізнання (системний, 

структурний, порівняльний), з 

використанням історіографічного, 

хронологічного методів, 

класифікації, моделювання. 

Дисертація ґрунтується на 

принципах історизму, наукової 

об’єктивності, логічності. Залучено 

проблемно-тематичний і спеціальні 

методи історико-бібліотекознавчої 

реконструкції, інформаційного та 

документознавчого аналізу, що дало 

можливість проаналізувати 

специфіку і розвиток кодикографії як 

розділу кодикології та бібліографії 

стародруків, окреслити комплекс 
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актуальних питань історії 

українського суспільства. 

6. Еволюція 

національних 

бібліотечних 

асоціацій (1876-2009) 

/ Пашкова В.С. / 

на основі вивчення і 

відтворення цілісної 

картини виникнення і 

розвитку національних 

бібліотечних асоціацій 

в різних країнах світу 

визначити і теоретично 

осмислити історичний 

досвід їх діяльності, 

роль як важливого 

чинника розвитку 

галузі та бібліотечної 

професії, а також 

обґрунтувати напрями 

діяльності, важливі для 

вдосконалення 

бібліотечно- 

інформаційного 

забезпечення 

суспільства. 

національні 

бібліотечні асоціації 

як професійні 

об'єднання, що 

виникли в останній 

чверті XIX ст. і плідно 

працюють понад сто 

тридцять років у 

багатьох країнах 

різних частин світу в 

різних історичних, 

соціально-політичних, 

економічних і 

культурних умовах. 

виникнення, 

становлення та 

сучасні напрямки 

діяльності 

національних 

бібліотечних 

асоціацій як 

демократичного 

інституту розвитку 

професії та 

управління галуззю. 

принципи історизму, об'єктивності та 

системності; загальнонаукові - 

емпіричні (спостереження, опис) і 

теоретичні (аналіз, синтез, 

абстрагування, пояснення і т.д.) 

методи;загальноісторичні та 

історико-соціологічні методи, 

історико-порівняльний, історико-

ретроспективний, історико-

типологічний, статистичний; 

методи порівняльного 

бібліотекознавства.  

7. Книжкова 

комунікація: теорія, 

історія, перспективи 

розвитку 

/ Маркова В.А. / 

Розроблення 

концептуальних засад 

функціонування і 

розвитку книжкової 

комунікації, визначення 

її перспектив в умовах 

електронного 

комунікаційного 

простору. 

Книжкова 

комунікація. 

Теорія, історія та 

перспективи розвитку 

книжкової комунікації 

в електронному 

просторі. 

соціокомунікативний підхід, 

системний підхід, структурно-

функціональний підхід, системно-

типологічний синергетичний 

підхід,історико-генетичний та 

історико-типологічний підходи, 

соціокультурний підхід, метод 

компаративного аналізу; метод 

семіотичного аналізу; методи 

наукового прогнозування; метод 

моделювання; метод 

термінологічного аналізу; 
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джерелознавчий пошук і аналіз 

друкованих та Інтернет-публікацій 

8. Інформаційно-

аналітична діяльність 

бібліотек України : 

теоретико-

методологічні засади 

розвитку 

/ Кобєлєв О.М / 

Теоретико-

методологічне 

обґрунтування 

розвитку системи 

інформаційно-

аналітичної діяльності 

в бібліотеках України 

за сучасних умов 

інтеграції системи 

соціальних комунікацій 

та інтелектуалізації 

суспільного життя в 

добу переходу до 

суспільства знань. 

Інформаційно-

аналітична діяльність 

бібліотек. 

теоретико-

методологічні засади 

розвитку 

інформаційно-

аналітичної діяльності 

бібліотек України. 

соціально-комунікаційний підхід, 

загальнонаукові підходи до пізнання: 

інформаційний, соціокультурний, 

системний, адаптивний; дослідницькі 

методи: історико-генетичний, 

класифікаційний, гіпотетико-

дедуктивний, термінологічний та ін. 

Інформаційний і соціокультурний 

підходи, в комплексі з історико-

генетичним методом, системний 

підхід адаптивний підхід,історико - 

генетичний метод, гіпотетико-

дедуктивний доказ висунутої 

гіпотези дослідження, 

термінологічний метод; 

класифікаційний; джерелознавчий 

пошук, аналіз бібліотечної 

документації та сайтів, друкованих та 

Інтернет-публікацій з теми 

дисертаційного дослідження. 

9.  Бібліотека в системі 

наукової комунікації: 

коеволюційні процеси 

розвитку  

/ Шемаєва Г.В. / 

теоретичне 

обґрунтування процесів 

коеволюційного 

розвитку бібліотеки і 

системи наукової 

комунікації в умовах 

посилення пріоритетів 

науки як сфери 

інтелектуалізації 

суспільних відносин 

Бібліотеки України в 

системі наукової 

комунікації 

коеволюційні процеси 

розвитку бібліотеки і 

системи наукової 

комунікації 

соціально-комунікаційний підхід, 

історико-генетичний, системний. 

інформаційний підходи, когнітивний 

підхід та синергетичний підхід. 

Основні загальнонаукових та 

спеціальних методи дослідження: 

діалектичного, статистичного, 

компаративного, термінологічного, 

історіографічного, концептуального 

моделювання. 

10. Система бібліотечно-

інформаційного 

розв’язати важливу  

науково-прикладну 

інформаційно-

бібліотечне 

Історія, методологічні 

засади, стан та 

системний підхід, структурно-

функціональний підхід, 
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обслуговування 

користувачів з 

особливими 

потребами в Україні: 

історія, методологічні 

засади, перспективи 

(2013)  

/ Кунанець Н.Е. / 

проблему з формування 

вербальної моделі 

цілісної системи 

інформаційно-

бібліотечного 

обслуговування  

користувачів з 

особливими потребами 

з урахуванням розвитку 

інформаційних 

технологій та 

програмно-

алгорітмічних засобів, 

що забезпечують 

суттєве розширення 

доступу таких 

користувачів до 

інформаційних ресурсів 

обслуговування 

користувачів з 

особливими 

потребами 

перспективи 

задоволення у 

бібліотеках 

інформаційних потреб 

користувачів з 

особливими 

потребами 

інституційний підхід, інформаційний 

підхід, системний аналіз, системно-

генетичній, системно-діяльнісний 

методи, методиконцептуального 

модулювання, кластер ний аналіз, 

контент-аналіз, аналіз онтологій, 

методи консолідації інформації, 

соціокомунікаційний метод, 

джерелознавчий метод, історико-

бібліографічний метод 

11.  Довідково-

бібліографічна 

діяльність бібліотек 

НАН України: 

трансформація змісту, 

форм і методів під 

впливом зміни 

інформаційно-

комунікаційного 

середовища (XX ст. - 

перше десятиліття 

XXI ст.). (2013)  

/ Добко Т. В. / 

Зсувати сутність 

процесів трансформації 

змісту, форм та методів 

ДБД бібліотек НАН 

України та визначити 

напрями розвитку 

системи ДБО як 

складника науково-

інформаційної 

діяльності бібліотечних 

комунікацій 

суспільства знань 

довідково-

бібліографічна 

діяльність бібліотек 

НАН України, 

передусім 

національних 

академічних 

бібліотек, що 

визначали наукові 

засади розвитку ДБД 

та були методичними 

центрами для 

бібліотечної мережі 

НАН України 

трансформація змісту, 

форм і методів ДБД 

бібліотек НАН 

України під впливом 

змін інформаційно-

комунікаційного 

середовища 

історичний підхід, соціологічний – в 

роботі прямо не визначалися; 

комунікаційний підхід. 

загальнонаукові методи: системний 

та структурно-функціональний, 

метод систематизації і класифікації; 

емпіричні методи (спостереження, 

порівняння, опис); теоретичні методи 

(аналіз, синтез, узагальнення, 

моделювання, пояснення); спеціальні 

(інформаційно-комунікаційний, 

соціально-комунікаційний); 

термінологічний аналіз; метод 

аналізу документів, соціологічний та 

статистичний методи, історико-

порівняльний, конкретно-історичний, 
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хронологічний, науково-

інформаційні методи 

12.  Знаннєві ресурси у 

бібліотечно-

інформаційній 

діяльності: 

організація, 

управління, доступ 

(2013) 

 / Лобузіна К. В. / 

створення засад 

цілісної системи 

інтелектуального 

доступу до 

документально-

інформаційних ресурсів 

наукових бібліотек на 

базі розробки 

ефективного механізму 

інтеграції 

інформаційно-

комунікаційних та 

бібліотечних процесів у 

галузі забезпечення 

формування знаннєвих 

ресурсів бібліотек як 

інтелектуально 

упорядкованих 

інформаційних 

комплексів, здатних 

оперативно 

задовольнити 

всезростаючі потреби 

користувачів у 

джерелах наукової, 

освітньої та 

соціокультурної 

інформації 

Бібліотечні знаннєві 

ресурси в 

документально-

інформаційних 

комунікаціях 

суспільства 

бібліотечно-

інформаційні 

технології 

формування 

комплексних 

електронних 

бібліотечних ресурсів 

з інтелектуальним 

доступом (знаннєвих 

ресурсів), що 

забезпечують 

вдосконалену систему 

управління 

ресурсами,сприяють 

інформаційно-

знаннєвим 

перетворенням у 

документально-

інформаційних 

комунікаціях 

суспільства 

методи наукового пізнання 

(системний, структурно-

функціональний, класифікації, 

філософського холізму тощо), 

загального бібліотекознавства, 

методи та моделі теорії соціальної 

комунікації, технології управління 

знаннями та інтелектуальним 

капіталом, наукові (семантичні) 

методи опрацювання інформації, 

методи наукової бібліографії і 

книгознавства, методи і технології 

побудови баз знань та експертних 

систем, теорія інформаційного 

менеджменту, методи комп’ютерної 

лінгвістики та інформаційного 

пошуку; метод класифікації та 

соціально-комунікаційнйи підхід 
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 Додаток Д  

Перелік кандидатських дисертацій, що увійшли до досліджуваного 

мікромасиву 

 

2001 рік 

1. Тавальбех Алі Халід Алі Стратегічне управління діяльністю 

бібліотеки: автореф. дис. канд. пед. наук: 07.00.08 / Алі Халід Алі Тавальбех; 

Харк. держ. акад. культури. Харків, 2001. 17 с. 

2. Башун О. В. Трансформація універсальної бібліотеки як культурно-

інформаційного центру регіону: автореф. дис. канд. пед. наук: 07.00.08 /  

О. В. Башун; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. Київ, 2001.18 с. 

2002 рік 

3. Сидоренко А. І. Формування документного масиву для публічних 

бібліотек мовами національних меншин: етнорегіональний аспект: автореф. 

дис. канд. пед. наук: 07.00.08 / А. І. Сидоренко; Київ. нац. ун-т культури і 

мистец. Київ, 2002. 21 с. 

2003 рік 

4. Денисенко С. О. Інтеграція краєзнавчих фондів бібліотек регіону в 

умовах інформатизації: автореф. дис. канд. пед. наук: 07.00.08 /  

С. О. Денисенко; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2003. 20 с. 

2004 рік 

5. Лучанська В. В. Формування системи інформаційно-бібліотечного 

забезпечення екологічної сфери Кримського регіону: автореф. дис. канд. пед. 

наук: 07.00.08 / В. В. Лучанська; Харк.держ.акад.культури. Харків, 2004. 20 с. 

2008 рік 

6. Костирко Т. М. Система бібліотечно-інформаційних ресурсів вищих 

навчальних закладів: концептуалізація регіональних механізмів 

функціонування: автореф. дис. канд. наук з соц. комунікацій: 27.00.03 /  

Т. М. Костирко; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2008. 20 с. 
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2013 рік 

7. Бакуменко, Л. Г. Репозитарії бібліотек вищих навчальних закладів 

України: принципи організації корпоративної взаємодії: автореф. дис. канд. 

наук з соц. комунікацій: 27.00.03 / Бакуменко Лариса Григорівна; Харк.держ. 

акад. культури. Харків: [ХДАК], 2013. 20с. 

8. Постельжук, О. М. Інформаційно-аналітична діяльність обласних 

універсальних наукових бібліотек України: основні напрями діяльності і 

види інформаційної продукції: автореф. дис. канд. наук з соц. комунікацій: 

27.00.03 / Постельжук Олена Миколаївна; Нац. акад. наук України, Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського. Київ: [б. в.], 2013 (Рівне: Ред.-вид. від. Рівнен. 

держ. гуманіт. ун-ту). 16 с. 

2015 рік 

9. Романуха З. В. Інформаційна діяльність бібліотек вищих навчальних 

закладів західного регіону України (кінець XX - початок XXI ст.): основні 

напрями бібліографічного обслуговування та розвиток інформаційних 

послуг: автореф. дис. ... канд. наук із соц. комунікацій: 27.00.03 /  

З. В. Романуха; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

Київ, 2015. 20 c. 
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Додаток Ж 

Перелік докторських дисертацій, що увійшли до досліджуваного 

мікромасиву 

 

2006 рік 

1. Соляник А. А. Система документопостачання фондів бібліотек 

України: теоретико-методологічний аспект: автореф. дис. д-ра пед. наук: 

07.00.08 / А. А. Соляник; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2006. 45 с. 

2. Петрова Л. Г. Соціально-економічні аспекти розвитку бібліотек 

України в сучасних умовах: автореф. дис. д-ра пед. наук: 07.00.08 /  

Л. Г. Петрова; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2006. 45 с. 

2007 рік 

3. Новальська Т. В. Вивчення читача в українському бібліотекознавстві 

(друга половина XIXпочаток XXI ст.): автореф. дис. д-ра іст. наук: 07.00.08 / 

Т. В. Новальська; НАН України. Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. 

Київ, 2007. 40 с. 

2008 рік 

4. Давидова І. О. Інноваційна політика бібліотек України: зміст та 

стратегії розвитку в інформаційному суспільстві: автореф. дис. д-ра наук з 

соц. комунікацій: 27.00.03 / І. О. Давидова; Харк. держ. акад. культури. 

Харків, 2008. 51 с. 

2009 рік 

5. Міщук С. М. Історико-кодикографічні та бібліографічні дослідження 

рукописно-книжної спадщини України (друга половина XIX30-ті роки XX 

ст.): автореф. дис. д-ра іст. наук: 27.00.03 / С. М. Міщук; Нац. б-ка України 

ім. В. І. Вернадського НАН України. Київ, 2009. 32 с. 

6. Шемаєва Г. В. Бібліотека в системі наукової комунікації: 

коеволюційні процеси розвитку: автореф. дис ... д-ра наук з соціальних 

комунікацій / Г. В. Шемаєва. Харків, 2009 . 42 с. 
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2010 рік 

7. Пашкова В. С. Еволюція національних бібліотечних асоціацій (1876  

2009): автореф. дис. д-ра іст. наук: 27.00.03 / В. С. Пашкова; Нац. б-ка 

України ім. В. І. Вернадського НАН України. Київ, 2010. 40 с. 

2011 рік 

8. Маркова В. А. Книжкова комунікація: теорія, історія, перспективи 

розвитку: автореф. дис. д-ра наук із соц. комунікацій: 27.00.03 /  

В. А. Маркова; Харк. держ. акад. культури. Харків, 2011. 36 с.  

2013 рік 

9. Кобєлєв О. М. Інформаційно-аналітична діяльність бібліотек України: 

теоретико-методологічні засади розвитку: автореф. дис. д-ра наук із соц. 

комунікацій: 27.00.03 / Кобєлєв Олексій Миколайович; Харк.держ. акад. 

культури. Харків: [ХДАК], 2013. 34 с. 

10. Лобузіна К. В. Знаннєві ресурси у бібліотечно-інформаційній 

діяльності: організація, управління, доступ: автореф. дис. д-ра наук з соц. 

комунікацій: 27.00.03 / Лобузіна Катерина Вілентіївна; Нац. акад. наук 

України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського. Київ: [Друк. НБУВ], 2013. 

36 с.  

11. Добко Т. В. Довідково-бібліографічна діяльність бібліотек НАН 
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