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РЕФЕРАТ

          У магістерській роботі розглянуто теоретичні засади функціонування

бібліотечної справи в Україні. Окреслено поняття бібліотечної справи як

об’єкта дослідження. Виокремлено етапи розвитку бібліотечної справи в

Україні.Досліджено державне регулювання бібліотечної справи на сучасному 

етапі. Охарактеризовано стан бібліотечних установ в Україні. Проаналізовано 

організаційно-правові аспекти регулювання роботи бібліотек в Україні. Вивчено

зарубіжний досвід державного управління бібліотекою в Фінляндії і США. 

Запропоновано шляхи модернізації державної політики всфері управління 

бібліотечними установами в Україні. Визначено принципи оновлення 

державного управління бібліотечною справою. Окреслено стратегічні напрями 

модернізації бібліотечних установ в аспекті державного регулювання.

        Ключові слова: бібліотека, політика, держава, стратегія розвитку,

бібліотечна справа.

  

        The master's thesis the theoretical bases of the functioning of librarianship in

Ukraine. The concept of librarianship as a research object is outlined. The stages 

ofdevelopment of librarianship in Ukraine are distinguished. The state regulation of

librarianship is investigated at the present stage. The state of library institutions in

Ukraine is described. The organizational and legal aspects of regulating the work

of libraries in Ukraine are analyzed. The foreign experience of public library

management in Finland and the USA is studied. The ways of modernization of

public policy in the sphere of management of library institutions in Ukraine are

suggested. The principles of updating public administration of the librarianship are

defined. Strategic directions of modernization of library institutions in the aspect of

state regulation are outlined.

          Keywords: library, politics, state, development strategy librarianship.


