В І Д ГУК
офіційного опонента, старшого наукового співробітника відділу
політологічного аналізу Національної бібліотеки України імені В.І. Вернадського
Гранчак Тетяни Юріївни на дисертацію Ніколаєнко Наталії Миколіївни «Інноваційні
технології управління бібліотекою як соціокомунікаційною установою»,
представлену на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних
комунікацій за спеціальністю 27.00.03 — книгознавство, бібліотекознавство,
бібліографознавство.

Актуальність теми дисертаційного дослідження Ніколаєнко Н.М. пов’язана із
вирішенням невідкладних завдань бібліотечної теорії та практики, що постали у
зв’язку із інформатизацією, модернізацією усіх напрямів діяльності бібліотек та
інтеграцією до комунікаційної інфраструктури суспільства. Прагнення бібліотек
України до подальшої інтеграції у світовий інформаційно-комунікаційний простір
зумовлює необхідність формування інноваційної моделі управління, становлення якої
на сьогодні є запорукою досягнення сталого розвитку бібліотек та системних
трансформацій бібліотечного соціального інституту. Однією з головних причин
низької активності та незадовільного рівня розвитку вітчизняних бібліотек є
недосконалість науково-методичної бази управління бібліотечно-інформаційними
процесами в умовах швидко змінюваного зовнішнього середовища.
Світовий досвід та практика сьогодення бібліотек України засвідчують
необхідність з’ясування стану наукової розробленості проблеми впровадження
інноваційних технологій управління бібліотекою для ефективного здійснення
системних управлінських трансформацій відповідно до вимог інформаційного
суспільства. За таких умов визначення теоретико-методичних засад управління
бібліотекою для її сталого функціонування в єдиному інформаційно-комунікаційному
просторі України, яким присвячене дисертаційне дослідження Ніколаєнко Н.М.,
є достатньо обґрунтованим й актуальним. Адже чітке визначення сучасного стану
застосування інноваційних технологій управління бібліотеками, окреслення напрямів
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їх подальших системних трансформацій здатні якісно змінити бібліотечноінформаційну сферу України, підняти її інноваційний розвиток на новий рівень.
У роботі вперше надано комплексну характеристику інноваційних технологій
управління бібліотекою в умовах інформаційного суспільства; визначено чинники,
що зумовлюють диверсифікацію технологій управління бібліотекою та необхідність
упровадження їх інноваційних форм;

доведено необхідність виходу на рівень

системної трансформації в управлінні бібліотек, яка ґрунтується на засадах
технологічної конвергенції, адаптації бібліотечних управлінських технологій до
зовнішніх умов, посиленні комунікаційної складової в управлінні;

обґрунтовано,

що зміна концептуальних підходів стосовно управління бібліотекою пов’язана з
певними недоліками функціонально-структурного підходу до організації управління
діяльністю бібліотек, серед яких виокремлено розподілення технологій виконання
окремих процесів і операцій, які здійснюються різними структурними підрозділами
бібліотеки; часткова відсутність цілісного опису технологій виконання робіт; брак
відповідальності й контролю за кінцевий результат та якість інформаційного сервісу;
запропоновано інноваційну проектно-орієнтовану модель цільового управління, яка
має на меті досягнення сталого розвитку бібліотек в умовах соціокомунікаційного
середовища та системних трансформацій діяльності бібліотечного соціального
інституту і ґрунтується на широкому використанні інноваційних управлінських
технологій: бенчмаркінгу, контролінгу, реінжинірингу, консалтингу, фандрейзингу
тощо.
Практична значущість дисертації

Ніколаєнко Н.М. зумовлена чіткою

спрямованістю дослідження на досягнення системної модернізації діяльності
бібліотек та якісне вдосконалення їхнього управління. Практичне значення
одержаних автором

результатів

полягає

в

узагальнені знань про систему

управлінських бібліотечних технологій, які можуть використовуватись для вибору
стратегій і формування планів бібліотечного розвитку; практичного вдосконалення та
розвитку інноваційних організаційно-технологічних й організаційно-управлінських
напрямів створення бібліотечних систем; вибору технологій, засобів та форм
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ефективного управління бібліотекою; оптимізації методики формування
показників у системі управління.
Розроблені дисертантом теоретико-методичні засади управління бібліотекою
мають сприяти переходу бібліотек України на більш високий рівень свого
функціонування відповідно до вимог інформаційного суспільства та сприяти
створенню інтегрованого бібліотечно-інформаційного простору.
Достовірність та обґрунтованість наукових результатів, сформульованих
у дисертації, досягається на основі застосування взаємодоповнюючого комплексу
методологічного

інструментарію:

соціокомунікативного,

інформаційного,

синергетичного, системного, структурно-діяльнісного підходів, що використані для
з’ясування сутності, змісту, технологій управлінської діяльності, а також низки
методів, зокрема, джерелознавчого пошуку, анкетування, опитування, моделювання,
що уможливили визначення стану розробленості наукової проблеми, виявлення
суб’єктів та рівнів управління бібліотекою, напрямів впровадження інноваційних
управлінських технологій та сприяли розкриттю резервів підвищення ефективності
управління бібліотек.
Структура дисертації

Ніколаєнко Н.М. відповідає меті та завданням

дослідження. Дисертаційна робота містить вступ, три розділи, висновки, додатки
поєднані вдалою і продуманою логікою викладення матеріалу та проілюстровані
використанням результатів оригінального дослідження здобувача. Приведений
наприкінці роботи список використаних джерел з 338 найменувань (на 35 сторінках)
свідчить про широту й різноманітність опрацьованої здобувачем джерельної бази.
Основний зміст викладено на 195 сторінках. Загальний обсяг дисертації – 238
сторінок.
У першому розділі своєї роботи «Теоретико-методичні засади управління
бібліотекою», який складається з двох підрозділів, автор обґрунтовує загальні засади і
методологію

наукового

дослідження,

закладаючи

надійний

методологічний

фундамент для подальшого викладу матеріалу.
Простеження у цьому розділі еволюції наукових поглядів на систему
управління бібліотекою дозволило дослідити динаміку наукових узагальнень щодо
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організаційних

і

функціональних

трансформацій

бібліотек,

техніко-

технологічних змін, що відбуваються з урахуванням попереднього позитивного
досвіду комп’ютеризації та автоматизації; визначити основні тенденції змін, що
відбулися

в

інформаційного

діяльності

бібліотек

суспільства,

що

на

тлі

розвитку

підтвердило

процесів

актуальність

формування

дисертаційного

дослідження та дозволило окреслити основні аспекти дослідження, якими стали:
аналіз існуючої системи управління бібліотеками; виявлення основних факторів
зовнішнього середовища, які зумовлюють зміну технологій управління бібліотекою;
пошук нових технологій управління, обґрунтування шляхів оновлення управлінських
стратегій бібліотек; дослідження механізмів підвищення ефективності управлінської
діяльності.
Здобувачем розроблена ґрунтовна теоретична база дослідження, яка дозволяє
стверджувати, що системні трансформації в бібліотечній сфері діяльності потребують
наукової організації процесів управління, які ґрунтуються на систематичному
впровадженні інноваційних управлінських технологій й передового досвіду,
визначають спектр соціальних вимог до бібліотечного соціального інституту, якості
інформаційних продуктів і послуг, необхідність робочих місць, рівня інформаційного
сервісу. Автором проаналізовано комунікаційний характер процесу управління
бібліотекою, який грунтується на прямих та зворотніх зв’язках між керівниками та
керованою системою;

визначена необхідність виходу на рівень системної

трансформації в управлінні бібліотек, яка ґрунтується на засадах технологічної
конвергенції, адаптації бібліотечних процесів до зовнішніх умов, посиленні
комунікаційної складової в управлінні.
Автором вдало використані методологічні підходи, що дало змогу розглянути
бібліотеку як об’єкт системних трансформацій який потребує нових управлінських
впливів. Це сприяло наближенню до системного розуміння напрямів ефективного
управління системними трансформаціями бібліотек, спрямованого на пошук
можливостей, які відкриває інформаційне суспільство для виробництва нових
інформаційних продуктів і послуг, інформаційних технологій та опанування нових
форм організації діяльності бібліотек.
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Написання другого розділу дисертації «Сучасний стан управління
бібліотекою

як

соціокомунікаційною

установою»,

основного

і

за

обсягом

(складається з трьох підрозділів), і за значенням (ґрунтується на аналізі анкетування
керівників стратегічного, тактичного й операційного рівнів), дозволило Ніколаєнко
Н.М. дати «зріз» практичних результатів готовності управлінців до технікотехнологічних, організаційних, управлінських нововведень, виходячи з кваліфікації і
досвіду провідних управлінських кадрів та застосовуваних технологій управління.
В цьому розділі дисертантом обґрунтовано, що реагуючи на зовнішні виклики,
бібліотека має застосовувати ситуаційний підхід до управління, згідно з яким
побудова внутрішньобібліотечної системи управління є відповіддю на різноманітні
впливи зовнішнього середовища, а успіх його застосовування залежить від
кваліфікації і досвіду провідних управлінців та застосовуваних технологій
управління; з’ясовано що система управлінських комунікацій у цьому контексті
розцінюється як один із провідних факторів ефективного управління, який охоплює
всі види управлінської діяльності, міжособистісні стосунки, інформаційний обмін,
процеси прийняття рішень під час планування, організації, мотивації, контролю і
поєднує всі складові діяльності бібліотеки.
Дисертантом доведено, що трансформації в системі управління бібліотекою
відбуваються під потужним впливом зовнішніх факторів, серед яких виокремлено
процеси інформатизації, інтелектуалізації інформаційної діяльності,

формування

ринку інформаційних продуктів та послуг, зміну суспільних потреб в інформації та
сучасній науці управління. Дисертантом визначаються
управлінні,

серед

яких перегляд

трансформаційні зміни в

стратегічних пріоритетів,

реструктуризація

діяльності, створення корпоративних об’єднань, проектна діяльність, удосконалення
господарської діяльності, запровадження програм поліпшення якості інформаційних
продуктів та послуг, формування корпоративної культури тощо. Дисертантом було
виявлено, що процес інноваційних змін в управлінні бібліотекою посилюється
одночасно

зі

зменшенням

директивних методів

управління,

«розмиванням»

класичних ієрархічних структур, що супроводжується певними трансформацямиї від
лінійно-функціональної

структури

управління,

яка

спирається

на

розподіл
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повноважень та відповідальність за функціями управління і прийняттям
рішень по вертикалі до дивізіональної, як структури управління, що будується не за
функціональними ознаками, а за принципами групування бібліотечних підрозділів,
групами користувачів, за місцем розташування і матричної, що передбачає створення
поряд з лінійними керівниками та функціональним апаратом управління тимчасових
проектних груп, які формуються із спеціалістів функціональних підрозділів і
займаються створенням нових видів продукції і інформаційних послуг.
Основні

положення

дисертаційної

результатами дослідження сучасного стану

роботи

підтверджені

здобувачем

управління в бібліотеках Україн, що

унаочнило стійку тенденцію до опанування інноваційних управлінських технологій,
але ця робота не є системною і потребує адаптації управлінських технологій до
практичної діяльності бібліотек. Дисертантом зазначено, що наукове управління
бібліотекою потребує створення оптимальної організаційної структури управління
адаптивного типу, яка передбачає нестандартне мислення керівника, дає змогу не
лише адаптуватись до нових тенденцій у діяльності бібліотек, а й визначити
стратегію

і

тактику

управління

конкретною

бібліотекою

із

застосуванням

інноваційних технологій управління. Отримані матеріали дослідження склали
аналітичну базу 2 розділу дисертації, основні узагальнені результати викладені у
схемах, діаграмах та таблицях, які наведені в тексті підрозділу та додатках.
Н.М. Ніколаєнко було визначено, що організація управлінської діяльності
трансформувалася від жорстких адміністративно-командних схем до застосування
технологій процесного управління, від традиційного раціоналістичного управління,
основаного на теоретичних положеннях класичної, адміністративної школи до
інформаційно-технологічного, від лінійних моделей управління до застосування
нелінійних методів. Підкреслено, що класичний структурно-функціональний підхід
до управління діяльністю бібліотек виявив певні недоліки, зокрема в діяльності
великих

бібліотек,

де

відбуваються

численні

за

спрямованістю

процеси.

Функціональне управління розриває процеси виробництва інформаційних продуктів
на фрагменти, ускладнюючи менеджменту пошуки способів підвищення їх
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ефективності,

а

відтак —

якості

і

конкурентоспроможності

кінцевих

інформаційних продуктів і послуг.
У третьому розділі «Стратегічні напрями розвитку технологій управління
бібліотекою» який складається з двох підрозділів, здобувачем окреслено основні
напрями системного впровадження інноваційних технологій управління бібліотекою з
урахуванням сучасних тенденцій розвитку бібліотечно-інформаційної сфери. Пошук
резервів підвищення ефективності

управління бібліотекою дисертант цілком

обгрунтовано пов’язує з необхідністю налагодження комунікаційних процесів, які
сприяють здійсненню всіх форм інформаційного обміну в процесі формування,
прийняття і впровадження управлінських рішень. Дисертантом логічно обгрунтовано,
що діяльність, спрямована на досягнення ефективної комунікації між суб’єктами
управління, внутрішньоструктурними складовими – відділами, групами, між
бібліотеками – суттєво впливає на підвищення якості управління.
Науковий інтерес представляє дослідження

існуючих моделей управління

бібліотекою, які відповідають складності самої бібліотеки як об’єкта управління.
Дисертантом охарактеризовано переваги і недоліки

застосування в практиці

управлінської діяльності бібліотек концептуально-змістовної, функціонально —
орієнтованої,
«управління

проектно-орієнтованої
за

цілями»,

моделей

«управління

за

управління,
результатами»,

які

спрямовані

на

«програмно-цільове

управління», «стратегічне управління».
Серед основних напрямів підвищення ефективності управління бібліотекою як
соціокомунікаційною установою запропоновано системне упровадження сучасних
управлінських

технологій,

до

яких

належать

інноваційний,

стратегічний,

інформаційний менеджмент, технології бенчмаркінгу, реінжинірингу, контролінгу,
консалтингу,

фандрейзингу,

які

здатні

забезпечити

гнучкість,

адаптивність,

конкурентоспроможність, ефективність, екстреність прийняття управлінських рішень,
що слід вважати доречним, науково обгрунтованим. В цьому сенсі доцільною є,
запропонована

автором

дослідження,

проектно-орієнтована

модель

цільового

управління, яка основується на інтеграції всіх рівнів управління (стратегічного,
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тактичного, операційного) і потребує наскрізного планування, контролю,
звітності та управління змінами.
Таким чином, структурні частини дисертаційної роботи

Ніколаєнко Н.М.

внутрішньо пов’язані між собою і становлять органичну єдність. Висновки за
розділами є аргументованими та достатньо вирогідними.
Автореферат адекватно відображає зміст, структуру, основні результати
і висновки. Основні положення та результати дослідження свідчать, що здобувач
Ніколаєнко

Н.М.

має

власний доробок

у вирішенні проблем,

визначених

у дисертаційному дослідженні.
Поряд із перерахованими вище позитивними сторонами дисертаційного
дослідження, слід зупинитися на зауваженнях та пропозиціях:
По-перше, увага дослідження зосереджена на стані справ і перспективах
розвитку управління бібліотеками в Україні, утім з назви роботи це не випливає. Далі
– в меті дисертації – зазначається, що ідеться про «управління бібліотекою для її
сталого

функціонування

в

єдиному

інформаційно-комунікаційному

просторі

України» (С. 7 дисертації), проте варто було б окреслити географію дослідження в
самій назві.
По-друге, розроблені автором пропозиції щодо вдосконалення управління
бібліотеками виглядали б набагато більш переконливо на тлі аналізу відповідного
зарубіжного досвіду, підкріпленого залученням англомовних джерел.
По-третє, у роботі вдало застосовано метод термінологічного аналізу та
історичний метод у вирішенні питання термінологічного окреслення понять «наукове
управління» та «наукова організація праці» (С. 56–60 дисертації), проте в підрозділі,
присвяченому методологічним засадам дослідження, ці методи не згадуються. Отже,
варто було б формалізувати їх використання.
По-четверте, серед факторів впливу на зміни в підходах до управління
бібліотеками – соціальних, політичних, економічних, технологічних – варто було б
дослідити наукові, які гіпотетично можуть мати вплив на систему управління
бібліотекою. Підтвердженням справедливості такого припущення опосередковано
слугує представлена Н. М. Ніколаєнко дисертація, присвячена, як слідує з мети,
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