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Анотація. Статтю присвячено аналізу діяльності провідних науково-дослідних установ у галузі бібліотекоз-
навства в Україні на сучасному етапі. З використанням методологічної бази системного підходу та методики 
контент-аналізу наукових публікацій і ресурсів відкритого доступу, автор досліджує здобутки українського 
бібліотекознавства. Мета статті – аналіз основних напрямів діяльності наукових установ галузі у 2010-х 
рр., проблематики дисертаційних досліджень, спрямованих на вдосконалення діяльності бібліотечного соці-
ального інституту, розвиток фахової комунікації через наукові заходи та періодику. Серед основних об’єктів 
дослідження – Інститут бібліотекознавства, Інститут інформаційних технологій та Центр досліджень со-
ціальних комунікацій Національної бібліотеки України імені В. І. Вернадського; Львівська національна наукова 
бібліотека України імені В. Стефаника; Державна науково-педагогічна бібліотека України імені В. О. Сухом-
линського; Національна наукова сільськогосподарська бібліотека НААН України. У статті також проаналізо-
вано здобутки наукових шкіл Харківської державної академії культури, Київського національного університету 
культури і мистецтв, Національного університету «Львівська політехніка». Зроблено висновок, що до основних 
тенденції бібліотекознавчих досліджень, здійснених у науково-дослідних центрах – провідних бібліотеках та 
закладах вищої освіти України, можна віднести: розвиток міждисциплінарних досліджень, в яких бібліотечний 
соціальний інститут постає активним складником суспільних комунікацій, глобальних інформаційних обмінів 
та інформаційних впливів; появу досліджень, присвячених науково-інформаційному супроводу галузевої науки 
(освітянської, аграрної) в умовах євроінтеграції та глобалізаційних процесів; дослідження бібліотеки з позицій 
медіапростору, зокрема в системі суспільного використання соціальних медіа, або як рівноправного партнера 
з його творення; підсилення уваги до взаємодії та скоординованого формування консолідованих інформаційних 
ресурсів бібліотек, архівів та музеїв. Продовженням дослідження може стати вивчення досвіду і перспектив 
міжнародного співробітництва у сфері наукової діяльності у галузі бібліотекознавства, а також бібліотекоз-
навчої проблематики, яка висвітлюється у засобах наукової комунікації – у фахових виданнях, на  наукових 
форумах тощо.
Ключові слова: бібліотека, бібліотекознавство, наукова школа, науково-дослідний інститут, наукові дослі-
дження.

Abstract. The article is devoted to the analysis of the activity of leading research institutions in the field of 
library science in Ukraine at the present stage. Using the methodological basis of the systematic approach and the 
content analysis method of scientific publications and open access resources, the author investigates the achievements 
of Ukrainian librarianship. The purpose of the article is to analyze the main directions of activity of the scientific 
institutions of the librarian branch in 2010s; the problems of the dissertation researches aimed at improving the 
activity of the library social institute; the development of professional communication through scientific events 
and periodicals. Among the main objects of research are the Institute of Library Science, Institute of Information 
Technologies and the Center for Social Communication Research of the Vernadsky National Library of Ukraine; 
Lviv National Scientific Library of Ukraine named after V. Stefanyk; State Scientific and Pedagogical Library of 
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Вступ. Ефективний розвиток бібліотечно-інфор-
маційної сфери України неможливий без ура-
хування новітніх здобутків у галузі бібліоте-

кознавства. Стратегією розвитку бібліотечної справи 
на період до 2025 р. «Якісні зміни бібліотек для за-
безпечення сталого розвитку України» серед багатьох 
інших важливих напрямів окрему увагу приділено 
«Науковому супроводу розвитку бібліотек в умовах 
якісних змін» [1]. Ідеться як про спрямування фун-
даментальних і  прикладних наукових досліджень на 
розв’язання нагальних проблем бібліотечно-інформа-
ційної сфери відповідно до світових тенденцій, так 
і про стимулювання проведення комплексних науко-
вих досліджень із залученням талановитої молоді та 
науковців суміжних галузей; розвиток міжнародного 
співробітництва у сфері наукової і науково-технічної 
діяльності; розвиток системи підготовки наукових ка-
дрів на основі координації та взаємодії установ, що 
є базами підготовки та підвищення кваліфікації на-
уковців (аспірантура, докторантура), із залученням 
професійних бібліотечних асоціацій. Отже, перед на-
уковими центрами, які опікуються розвитком біблі-
отечної справи в нашій державі постають масштабні 
завдання як теоретико-методологічного, так і науково-
прикладного характеру.

Аналіз наукових публікацій засвідчує, що у віт-
чизняному бібліотекознавстві вже на початку ХХ ст. 
було сформовано цілісну інфраструктуру, яка скла-
дається з науково-дослідних установ та центрів під-
готовки спеціалістів вищої кваліфікації (представ-
лені бібліотеками, закладами вищої освіти), засобів 
професійної комунікації, зокрема часописів і збірни-
ків наукових праць, наукових форумів – міжнарод-
них і всеукраїнських конференцій, круглих столів, 
семінарів і тренінгів. У монографічному дослідженні 
Л. А. Дубровіної та О. С. Онищенка «Бібліотечна 
справа в Україні в ХХ столітті» (2009) акцентується 
на пріоритетній тематиці наукових розвідок у біблі-
отечній справі у 90-х рр. ХХ ст. Цей період автори 
характеризують так: «Відкриваються наукові теми, 
покликані вирішувати нагальні проблеми взаємодії 

бібліотек з основними напрямами соціальної полі-
тики держави, розвитку науки і культури України, 
питань трансформації бібліотек у сучасні докумен-
тально-інформаційні центри, які акумулюють, збе-
рігають та активно використовують знання, накопи-
чені людством, впливають на формування духовної 
культури, забезпечують пріоритетні напрями у роз-
витку науки, економіки, державотворчих процесів, 
досліджують науково-інформаційну діяльність на-
укових бібліотек у відкритому суспільстві, розкри-
вають документно-інформаційні ресурси та засоби їх 
використання» [2, с. 467]. 

Діяльність основних центрів науково-дослідно-
го забезпечення розвитку бібліотечно-інформаційної 
сфери України у 2000-х рр. була проаналізована ав-
тором статті у монографічному дослідженні «Страте-
гії розвитку бібліотечно-інформаційної сфери Укра-
їни: генезис, концепції, модернізація» (2014) [3, с. 
78–128]. Основну увагу було приділено результатам 
досліджень наукових колективів чотирьох провідних 
бібліотек України, які мають статус науково-дослід-
них установ: Національної бібліотеки України імені 
В. І. Вернадського; Львівської національної наукової 
бібліотеки України імені В. Стефаника; Державної 
науково-педагогічної бібліотеки України імені В. О. 
Сухомлинського; Національної наукової сільськогос-
подарської бібліотеки НААН України та моногра-
фічним і дисертаційним роботам, що сприяли роз-
робленню сучасної стратегії розвитку галузі. Проте 
інфраструктура вітчизняного бібліотекознавства про-
довжує розвиватися, оновлюється тематика науково-
дослідних робіт провідних бібліотек України, опри-
люднюються результати індивідуальних досліджень 
науковців, з’являються нові платформи для наукових 
дискусій – конференції і часописи. Отже, потребують 
аналізу та осмислення новітні тенденції у діяльності 
науково-дослідних центрів України з проблем бібліо-
текознавства.

Метою дослідження є аналіз діяльності провід-
них науково-дослідних установ у галузі бібліотекоз-
навства в Україні на сучасному етапі. Використо-

Ukraine named after V.O. Sukhomlinsky; National Scientific Agricultural Library of NAAS of Ukraine. The article 
also analyzes the achievements of scientific schools of Kharkiv State Academy of Culture, Kyiv National University 
of Culture and Arts, National University «Lviv Polytechnic». The conclusion is that the main tendencies of library 
investigations carried out in research centers - leading libraries and institutions of higher education of Ukraine 
include: the development of interdisciplinary research, in which the library as a social institute becomes an active 
component of public communications, global information influences; development of researches devoted to scientific 
and informational support of branch science (educational, agrarian) in the context of European integration and 
globalization processes; the librarianship investigation from the media space point of view, in particular in the system 
of public use of social media, or as an equal partner in its creation; increasing attention to interaction and coordinated 
formation of consolidated information resources of libraries, archives and museums. The study may be followed up as 
the study of the experience and prospects of international cooperation in the field of scientific activities, especially 
library science, as well as librarianship issues, which are covered in scientific communication - in professional journals, 
scientific forums, etc.
Keywords: library, library science, scientific school, research institute, scientific researches. 
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вуючи методологічну базу системного підходу та 
методику контент-аналізу наукових публікацій ма-
ємо на меті продовжити дослідження здобутків укра-
їнського бібліотекознавства та проаналізувати основні 
напрями діяльності зазначених вище наукових уста-
нов у 2010-х рр., проблематику дисертаційних дослі-
джень, спрямовану на вдосконалення діяльності бі-
бліотечного соціального інституту, розвиток фахової 
комунікації через наукові заходи та періодику.

результати й обговорення. У напрямі наукового 
забезпечення ефективного розвитку бібліотечно-ін-
формаційної сфери України вже не одне десятиріччя 
працює ціла низка наукових колективів. Це, насампе-
ред, дослідницькі колективи вже згадуваних Націо-
нальної бібліотеки України імені В. І. Вернадського, 
Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника, Державної науково-педагогічної 
бібліотеки України імені В. О. Сухомлинського, На-
ціональної наукової сільськогосподарської бібліотеки 
НААН України. Не менш вагомий внесок у розробку 
інноваційних моделей організаційного, структурного 
і технологічного розвитку бібліотечно-інформаційних 
установ різних типів зроблений і представниками на-
укових шкіл закладів вищої освіти – Харківською 
державною академією культури, Київським націо-
нальним університетом культури і мистецтв, Націо-
нальним університетом «Львівська політехніка».

Серед лідерів бібліотечно-інформаційної сфери 
України найпотужнішим науково-дослідним центром 
є Національна бібліотека України імені В. І. Вернад-
ського (далі – НБУВ). На сьогодні НБУВ як науко-
ва установа з правами науково-дослідного інституту 
(входить до складу Відділення історії, філософії і 
права НАН України) має у структурі шість науко-
вих інститутів – Інститут бібліотекознавства, Інститут 
книгознавства, Інститут рукопису, Інститут архівоз-
навства, Інститут біографічних досліджень, Інститут 
інформаційних технологій, Центр досліджень соці-
альних комунікацій (об’єднує такі підрозділи НБУВ 
як Служба інформаційно-аналітичного забезпечення 
органів державної влади та управління, Національну 
юридичну бібліотеку і Фонд президентів України), 
окремі наукові відділи. Загалом, як зазначено на сай-
ті установи, лише за останнє п’ятиріччя (2014–2018 
рр.) науковим колективом НБУВ виконувалося 22 
відомчі та 14 програмно-цільових і конкурсних про-
ектів, а за підсумками їх виконання опубліковано 45 
колективних та індивідуальних монографій, 17 збір-
ників документів, 47 науково-довідкових, бібліогра-
фічних та науково-інформаційних видань, 40 випус-
ків фахових збірників наукових праць [4].

Сучасна бібліотекознавча проблематика у ши-
рокому сенсі вивчення теорії, методології і практи-
ки бібліотечно-інформаційної діяльності найбільше 
представлена у дослідженнях інститутів бібліотекоз-

навства та інформаційних технологій, а також Центру 
досліджень соціальних комунікацій. 

Так фахівцями Інституту бібліотекознавства 
НБУВ ще у середині 2000-х рр. виконувалися такі 
актуальні теми НДР: «Інформаційні технології в 
системі інноваційної діяльності наукової бібліотеки» 
(2005–2007), «Управління бібліотечно-інформацій-
ною діяльністю наукової бібліотеки» (2008–2010). 
У 2011–2013 рр. науковці новоствореного Інституту 
науково-методичного забезпечення бібліотечно-інфор-
маціїної роботи виконували комплексне дослідження 
«Підвищення ефективності інформаційної діяльності 
наукової бібліотеки». Проблематика специфіки іс-
нування інформаційного простору та інформаційно-
комунікаційної діяльності відбилася у подальших 
наукових розвідках інституту, в період 2014–2016 
рр. дослідники працювали над двома проектами од-
ночасно – «Організація бібліотечно-інформаційних 
ресурсів як складова формування вітчизняного інте-
грованого інформаційного простору» та «Інформа-
ційно-комунікаційна діяльність бібліотек як фактор 
розвитку суспільства знань». Із результатами остан-
нього дослідження можна ознайомитися на сторінках 
одноіменної монографії, яка презентує погляд авто-
рів на теоретико-методологічні та прикладні аспекти 
інформаційно-комунікаційної діяльності наукових 
бібліотек, результати аналізу власне українського та  
зарубіжного досвіду інтеграції бібліотек із закладами 
науки, освіти та культури в науково-комунікаційно-
му просторі тощо [5]. На сьогодні фахівці інституту 
працюють над завершенням НДР «Розвиток норма-
тивно-методичної бази діяльності наукових бібліотек 
відповідно до міжнародних стандартів» (2017–2019).

У цей період питаннями розробки системи форму-
вання, обробки та використання онлайнових науко-
во-інформаційних ресурсів як важливого складника 
розвитку моделі науково-інформаційного комплексу в 
НБУВ опікувався Центр бібліотечно-інформаційних 
ресурсів, а згодом новостворений Інститут інформа-
ційних технологій. Тематика останніх досліджень ін-
ституту свідчить про посилення знаннєвих підходів у 
розвитку інтелектуальних ресурсів наукової бібліоте-
ки – «Розробка технологічних засад та інфраструк-
тури формування бази знань наукової бібліотеки» 
(2014–2016), «Розвиток інтелектуальних бібліотеч-
них технологій організації наукових електронних ре-
сурсів» (2017–2019).

Варто відзначити також низку монографічних і 
дисертаційних досліджень співробітників НБУВ, які 
поглиблюють розкриття окремих аспектів досліджу-
ваних тем: монографічні дослідження І. Лобузіна 
«Цифрові бібліотечні проекти: технологічні рішення 
та управління життєвим циклом колекцій» (К., 2016) 
та В. Бондаренко «Бібліотечне інтернет-обслугову-
вання: стан та перспективи» (К., 2016), дисертацій-
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ні роботи А. Струнгара «Інформаційно-аналітичний 
портал бібліотеки як засіб наукової комунікації» (К., 
2016) та В. Струнгар «Бібліотечна складова в систе-
мі суспільного використання соціальних медіа» (К., 
2018), І. Перенісієнко «Організація тематичного до-
ступу до електронних бібліотечних колекцій» (К., 
2018), Л. Коновал «Інформаційні потреби користува-
чів наукових бібліотек: стан і перспективи розвитку в 
умовах електронної комунікації»  (К., 2018), О. Же-
лай «Розвиток вітчизняного бібліотечного електро-
нного сервісу» (К., 2019).

Центр досліджень соціальних комунікацій НБУВ 
[6] презентує результати відомчих та конкурсних до-
слідних проектів у вигляді колективних та індивіду-
альних монографічних видань, інформаційно-аналі-
тичних видань. Так, на сайті центру є окрема рубрика 
«Бібліотекознавство в контексті розвитку інформати-
зації», де серед інших представлено такі колективні 
монографії як «Бібліотека в реалізації державотвор-
чої інформаційної політики» (К., 2016), «Шляхи 
підвищення ефективності функціонування соціаль-
них комунікацій в умовах посилення глобальних ін-
формаційних впливів» (К., 2018), індивідуальні –                                                                       
Т. Гранчак «Бібліотека в інформаційному супроводі 
управління суспільними процесами: політико-комуні-
каційний аспект» (К., 2014), В. Пальчук «Бібліотеки 
в інформаційно-аналітичному забезпеченні органів 
державної влади» (К., 2014), Ю. Половінчак «Су-
часне інформаційно-комунікаційне середовище як 
простір трансформації української національної іден-
тичності» (К., 2017).

Як засвідчують результати аналізу тематики НДР, 
монографічних та дисертаційних робіт, у визначений 
період проблематика бібліотекознавчих досліджень 
наукового колективу НБУВ набула нової масштаб-
ності, охопивши окрім вже традиційних для бібліо-
течної науки завдань удосконалення технологій фор-
мування та використання бібліотечно-інформаційних 
ресурсів, зокрема і цифрових колекцій, нові напрями. 
Серед цих напрямів – визначення місця бібліотечно-
го соціального інституту в суспільних комунікаціях, 
глобальних інформаційних впливах, аналіз досвіду 
та популяризація найкращих практик інформаційно-
комунікаційної, інформаційно-аналітичної діяльності 
бібліотек, опанування технологій електронного серві-
су, формування баз знань тощо.

Львівська національна наукова бібліотека Украї-
ни ім. В. Стефаника (далі – ЛННБ) – наукова уста-
нова, в якій сформовано книгознавчу, бібліографоз-
навчу та пресознавчу наукові школи. На сьогодні в 
структурі ЛННБ діють науково-дослідні підрозділи: 
Науково-дослідний інститут пресознавства, Інститут 
досліджень бібліотечних мистецьких ресурсів, від-
діли наукової бібліографії, рідкісної книги, рукопи-
сів, бібліотекознавства. Це одна з провідних науко-

вих установ, яка займається дослідженнями у галузі 
книгознавства, бібліографознавства, пресознавства, 
джерелознавства, документознавства, біографісти-
ки, археографії, мистецтвознавства, історії культури, 
збереження, консервації і реставрації документів. 
Співробітники Бібліотеки здійснюють широкомасш-
табні пресо- і книгознавчі дослідження документів 
XI–XX ст., укладають багатотомні науково-довід-
кові видання, випускають у світ збірники наукових 
праць, монографії, матеріали конференцій та числен-
ні бібліографічні покажчики. Саме бібліотекознавчі 
дослідження сконцентровані у ЛННБ в історико-бі-
бліотекознавчому та науково-методичному напрямі. 
Як зазначено на сайті установи, відділ бібліотекоз-
навства у 2018–2019 рр. виконує відомчу тему «Бі-
бліофільські стратегії власників приватних зібрань 
(за фондами Львівської національної наукової біблі-
отеки імені В. Стефаника)», оскільки «дослідження 
окремих приватних зібрань – важливий напрям бі-
бліотекознавчих студій, в рамках якого відбувається 
реконструкція історії бібліотеки та бібліотечних фон-
дів» [7]. Здобутки установи як методично-консульта-
тивного центру представлено у дисертаційному дослі-
дженні В. Мудрохи «Науково-методична діяльність 
Львівської національної наукової бібліотеки України 
імені В. Стефаника: історико-функціональний аспект 
та інноваційні особливості» (К., 2016).

Державна науково-педагогічна бібліотека Украї-
ни імені В. О. Сухомлинського (далі – ДНПБУ) є 
центром науково-інформаційного забезпечення ін-
новаційного розвитку вітчизняної педагогічної на-
уки освіти і практики, фахових потреб науковців і 
практиків освітянської галузі України, і одночасно 
структурним підрозділом Національної академії педа-
гогічних наук України. У період 2010-х рр. науков-
цями бібліотеки виконувалася ціла низка відомчих 
дослідних проектів: «Теоретичні та науково-практич-
ні аспекти створення інтегрованого галузевого інфор-
маційного ресурсу в Державній науково-педагогічній 
бібліотеці України імені В. О. Сухомлинського» 
(2011–2013), «Наукова організація інформаційної 
діяльності галузевого бібліотечного комплексу Дер-
жавної науково-педагогічної бібліотеки України імені 
В. О. Сухомлинського» (2012–2014), «Модернізація 
науково-інформаційної діяльності провідних книго-
збірень мережі освітянських бібліотек МОН України 
та НАПН України» (2015–2016), «Організація і ме-
тодика створення галузевих бібліотечно-інформацій-
них ресурсів для освітянської галузі України» (2014–
2016). На сьогодні фахівці бібліотеки працюють над 
вирішенням завдань у межах тем: «Відображення 
розвитку національної освіти і педагогічної думки у 
друкованих та електронних виданнях» (2017–2019), 
«Науково-інформаційний супровід освітянської га-
лузі в умовах євроінтеграційних та глобалізаційних 
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процесів» (2017–2019), «Науково-методичні засади 
розвитку освітянських бібліотек як важливого склад-
ника освітнього середовища» (2017–2019). Основні 
результати зазначених НДР, а саме теоретичні, ор-
ганізаційні та науково-методичні, висвітлено в на-
укових працях бібліотеки, монографіях, концепціях, 
методичних посібниках, наукових статтях, інформа-
ційно-аналітичних оглядах, низці різних видів біблі-
ографічних видань, базах даних тощо. Аналіз звітів, 
виконаних НДР та представлених на сайті установи 
[8], а також публікацій відповідальних виконавців 
НДР, колективні монографії засвідчують якісно но-
вий етап для бібліотекознавчих досліджень, коли на-
бутий у попередні роки досвід дослідження та удоско-
налення науково-інформаційної діяльності провідної 
галузевої бібліотеки, дозволяє її науковому колективу 
перейти до вирішення більш глобальних у масштабах 
освітянської та бібліотечно-інформаційної галузі про-
блем. Саме у цей період установою започатковуєть-
ся і нове видання – електронний науковий журнал 
«Науково-педагогічні студії» (співзасновником стала 
Хмельницька гуманітарно-педагогічна академія), де 
розміщуються результати наукових розвідок з акту-
альних питань освіти і педагогіки, бібліотекознавства 
і книгознавства, науково-інформаційного супроводу 
освітянської галузі.   

Національна наукова сільськогосподарська біблі-
отека НААН України (далі – ННСГБ) як науково-
дослідна установа здійснює цілу низку науково-до-
слідних розробок, спрямованих на удосконалення 
інформаційно-бібліотечного обслуговування користу-
вачів сільськогосподарської науково-технічної інфор-
мації, в тому числі істориків аграрної науки, вивчення 
наукового потенціалу системи Національної академії 
аграрних наук.

Нагадаємо, що починаючи з 2011 р. ННСГБ 
НААН України очолювала виконання окремої під-
програми «Наукові основи інформаційно-бібліотечно-
го забезпечення досліджень у галузях агропромисло-
вого виробництва» у загальній академічній програмі 
«Наукові основи ефективного використання іннова-
цій в агропромисловому виробництві з урахуванням 
загальних особливостей регіону». Вона містила три 
складники: удосконалення інформаційно-бібліотеч-
ної та бібліографічної діяльності бібліотек системи 
НААН України, оптимізацію інформаційного та бі-
бліотечно-бібліографічного обслуговування користу-
вачів сільсько-господарської науково-технічної інфор-
мації в Україні для інноваційних потреб та історію 
започаткування, становлення та розвитку сільсько-
господарської дослідної справи в Україні. Протягом 
2016–2020 рр. ННСГБ працює в межах програми на-
укових досліджень 44: «Наукові основи ефективного 
функціонування та інноваційно-інвестиційного розви-
тку аграрної науки в конкурентних умовах міжнарод-

ної інтеграції» («Інноваційний розвиток»), підпро-
грама 4: «Наукові основи інформаційно-бібліотечного 
забезпечення досліджень в галузях агропромислового 
виробництва». Підпрограма містить шість НДР, з те-
матикою яких можна ознайомитися на сайті устано-
ви [9], наведемо лише деякі з них: «Концептуальні 
та методологічні основи науково-інформаційного за-
безпечення інноваційного розвитку аграрної науки 
в умовах євроінтеграційних процесів» (2016–2020), 
«Розроблення системи оцінки наукової доброчеснос-
ті в мережі бібліотечного обслуговування ННСГБ 
НААН» (2016–2018), «Розробити науково-організа-
ційні підходи щодо удосконалення інформаційно-бі-
бліотечного забезпечення наукових досліджень в га-
лузі АПВ з урахуванням ефективного використання 
інновацій в умовах євроінтеграції» (2016–2018). Ре-
зультати останньої із наведених НДР стали основою 
колективної монографії «Національна наукова сіль-
ськогосподарська бібліотека Національної академії 
аграрних наук України в інформаційному суспільстві: 
інформаційно-бібліотечне забезпечення вітчизняної 
аграрної галузі» (К., 2019) [10], яка може зацікавити 
фахівців і в частині висвітлення досвіду закордонних 
бібліотек, і в частині здобутків і перспектив інформа-
ційної діяльності ННСГБ.

Отже, фундаментальні і прикладні  наукові до-
слідження є важливими складниками діяльності про-
відних бібліотек України. Наведені вище приклади 
тематики НДР чотирьох бібліотек зі статусом науко-
во-дослідних установ та індивідуальних досліджень 
їхніх фахівців хоча й не вичерпують усього розмаїття 
наукових досліджень українських бібліотекознавців, 
які виконуються іншими провідними бібліотеками 
України  – Національною бібліотекою України імені 
Ярослава Мудрого, Національною історичною біблі-
отекою України, Національною науковою медичною 
бібліотекою, обласними науковими бібліотеками та 
бібліотеками закладів вищої освіти, проте дозволяють 
окреслити основні тенденції їхнього розвитку. 

Дуже вагомим у розвиток українського бібліо-
текознавства є внесок наукових колективів закла-
дів вищої освіти, зокрема тих, що займаються під-
готовкою наукових кадрів вищої кваліфікації через 
аспірантуру і докторантуру. Так науковою школою 
Харківської державної академії культури у визна-
чений для дослідження період було підготовлено й 
успішно захищено надзвичайно цікаві дисертаційні 
дослідження на здобуття ступеня кандидата наук із 
соціальних комунікацій: Н. Ніколаєнко «Інновацій-
ні технології управління бібліотекою як соціокому-
нікаційною установою» (Х., 2016), С. Ростовцева 
«Формування системи інтернет-маркетингу в бібліо-
теках України» (Х., 2016),  С. Шемаєва «Взаємодія 
бібліотек, музеїв, архівів у комунікаційному про-
сторі України» (Х., 2016), К. Бережної «Публічні 
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бібліотеки України: вектори модернізації в інфор-
маційному суспільстві» (Х., 2018), Ю. Шевцової 
«Бібліотекознавчі журнали провідних країн Європи 
як канал професійної комунікації» (Х., 2018) тощо. 
Значними подіями для бібліотекознавчої науки стали 
докторські дисертації із соціальних комунікацій, за-
хищені у ХДАК – О. Сербіна «Бібліотечна система-
тизація наукової інформації: теоретико-методологічні 
засади розвитку» (Х., 2016) та О. Мар’їної «Бібліо-
теки України у цифровому медіа-просторі: теоретико-
методологічні засади розвитку» (Х., 2018).

Традиційно велика увага бібліотекознавчим дослі-
дженням приділяється науковою школою Київсько-
го національного університету культури і мистецтв. 
Варто відзначити дисертаційні дослідження М. Ап-
шай «Регіональні бібліотекознавчі дослідження: стан, 
проблеми, тенденції» (К., 2018), І. Черняк «Внесок 
О. С. Сокальського у розвиток бібліотечної науки та 
освіти України»  (К., 2018), О. Шендрик «Міжна-
родне співробітництво публічних бібліотек України 
(90-ті рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) (К., 2018). Зна-
ковою подією для наукової спільноти стала поява 
нового часопису – «Українського журналу з бібліо-
текознавства та інформаційних наук», наукового ре-
цензованого журналу, який  був заснований універси-
тетом у 2018 р. 

Останніми роками з’являється усе більше дис-
ертаційних робіт бібліотекознавчого спрямування, 
підготовлених науковою школою Національного 
університету «Львівська політехніка», це, зокрема, 
дослідження А. Ржеуського «Моделі, методи та за-
соби надання інформаційних послуг у сервіс-орієн-
тованих системах» (К., 2016), Н. Веретеннікової 
«Електронне бібліотечно-інформаційне забезпечен-
ня наукової діяльності вищих навчальних закладів»  
(К., 2016), Г. Липак «Формування консолідованих 
інформаційних ресурсів бібліотек, архівів та музеїв 
територіальних громад» (К., 2019), які успішно за-
хищаються у спеціалізованій вченій раді НБУВ.

висновки. Проведений аналіз дозволяє визначи-
ти основні тенденції бібліотекознавчих досліджень, 
здійснених у науково-дослідних центрах – провідних 
бібліотеках та закладах вищої освіти України: 

● розвиток міждисциплінарних досліджень, в 
яких бібліотечний соціальний інститут постає актив-
ним складником суспільних комунікацій, глобальних 
інформаційних обмінів та інформаційних впливів;

●  поява досліджень, присвячених науково-інфор-
маційному супроводу галузевої науки (освітянської, 
аграрної) в умовах євроінтеграції та глобалізаційних 
процесів;

●  дослідження бібліотеки з позицій медіапросто-
ру, зокрема в системи суспільного використання со-
ціальних медіа, або як рівноправного партнера з його 
творення;

●  підсилення уваги до взаємодії та скоординова-
ного формування консолідованих інформаційних ре-
сурсів бібліотек, архівів та музеїв.

В Україні функціонує потужна система науково-
дослідних центрів (установ) різного відомчого під-
порядкування з розроблення теоретичних та науко-
во-прикладних проблем бібліотечно-інформаційної 
діяльності. Багатоаспектна наукова діяльність (на-
уково-дослідна, науково-організаційна, науково-мето-
дична) цих установ сприяє розробці та вдосконален-
ню організаційних, економічних та інформаційних 
механізмів формування й ефективного використання 
науково-інформаційного та інноваційного потенціа-
лів бібліотечної системи країни для розвитку науки, 
освіти і виробництва, інтеграції вітчизняної науки у 
європейську та світову наукові системи. Актуальними 
питаннями для подальшого аналізу стають координа-
ція міжвідомчої взаємодії, міжнародної проектної та 
грантової діяльності вітчизняних провідних центрів 
з розробки проблем інформаційної, бібліотечної та 
архівної справи. Продовженням дослідження також 
може стати вивчення досвіду і перспектив міжнарод-
ного співробітництва у сфері наукової діяльності у 
галузі бібліотекознавства, а також бібліотекознавча 
проблематика, яка висвітлюється у засобах наукової 
комунікації, зокрема у фахових виданнях, на  науко-
вих форумах тощо.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ЦЕНТРЫ УКРАИНЫ 
ПО  ПРОБЛЕМАМ БИБЛИОТЕКОВЕДЕНИЯ 

Аннотация. Статья посвящена анализу деятельности ведущих научно-исследовательских учреждений в сфере 
библиотековедения в Украине на современном этапе. С использованием методологической базы системного подхода и 
методики контент-анализа научных публикаций и ресурсов открытого доступа, автор исследует достижения укра-
инского библиотековедения. Цель статьи – анализ основных направлений деятельности научных учреждений отрас-
ли в 2010-х гг., проблематики диссертационных исследований, направленных на совершенствование  деятельности 
библиотечного социального института, развитие профессиональной коммуникации через научные мероприятия и 
периодику. Среди основных объектов исследования – Институт библиотековедения, Институт информационных 
технологий и Центр исследований социальных коммуникаций Национальной библиотеки Украины имени В. И. 
Вернадского; Львовская национальная научная библиотека Украины имени В. Стефаныка; Государственная на-
учно-педагогическая библиотека Украины имени В. А. Сухомлинского; Национальная научная сельскохозяйственная 
библиотека НААН Украины. В статье также анализируются достижения  научных школ Харковской государ-
ственной академии культуры, Киевского национального университета культуры и искусств, Национального универ-
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ситета «Львовская политехника». Сделан вывод, что к основным тенденциям библиотековедческих исследований, 
осуществленных в научно-исследовательских – ведущих библиотеках и учреджениях высшего образования можно 
отнести: развитие междисциплинарных исследований, в которых библиотечный социальный институт предстает 
активной составляющей общественных коммуникаций, глобальных информационных обменов и информационных 
влияний; появление исследований, посвященных научно-информационному сопровождению отраслевой науки (обра-
зовательной, аграрной) в условиях евроинтеграции и глобализационных процессов; исследования библиотеки с по-
зиций медиапространства, в том числе в системе общественного использования социальных медиа, или же как 
равноправного партнера по его созданию; усиление внимания к взаимодействию и скоординированному формированию 
консолидированных информационных ресурсов библиотек, архивов и музеев. Продолжением исследования может 
стать изучение опыта и перспектив международного  сотрудничества в сфере научной деяльности в отрасли библи-
отековедения, а также библиотековедческая проблематика, которая освещается в средствах научной коммуника-
ции – в профессиональных изданиях, на  научных  форумах.
Ключевые слова: библиотека, библиотековедение, научная школа, научно-исследовательский институт, научные 
исследования.
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