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1. Актуальність теми та її зв’язок із планами наукових робіт установи.
Сьогодні важливим сегментом національного інформаційного та
соціокультурного простору України являються регіональні інформаційні
ресурси, які утворюють підґрунтя інформаційного потенціалу регіону.
Актуальність теми дисертаційного дослідження зумовлена тим, що від якості
формування інформаційного потенціалу регіону як стратегічного ресурсу
держави залежать ефективність реалізації регіональної та національної
інформаційної політики, розвиток економіки, виробництва, а також
і національна безпека та інформаційний суверенітет нашої держави. Завдяки
чітко організованим, структурованим документно-інформаційним ресурсам
окремих регіонів України забезпечується право користувачів на вільний доступ
до інформації, регламентованої чинним національним та міжнародним
законодавством. Саме тому, проблема формування, зберігання, використання,
розвитку різних видів бібліотечно-інформаційних ресурсів є надзвичайно
актуальною в умовах інформаційно-комунікативного середовища, необхідності
розвитку високотехнологічного виробництва, формування цифрової економіки.
Ефективне функціонування документно-інформаційних систем (бібліотек,
музеїв, архівів, органів НТІ, інформаційно-аналітичних центрів та служб)
є важливою складовою інформаційної інфраструктури цифрового суспільства. Їх
основним призначенням є отримання і збереження документної спадщини,
формування бібліотечно-інформаційних ресурсів та надання потрібної
інформації з метою належного інформаційного обслуговування різних категорій
споживачів.
Дисертаційне дослідження виконувалось у межах планових тем
комплексного наукового дослідження Харківської державної академії культури
за темою «Документально-комунікаційні структури суспільства: інноваційні
стратегії розвитку» (номер державної реєстрації 0109U000512) та відповідає
проблематиці наукової теми випускової кафедри інформаційної, бібліотечної та
архівної справи «Трансформація бібліотечної діяльності як складова формування
нової комунікативної реальності». Тему дослідження затверджено рішенням

Вченої Ради Харківської державної академії культури (протокол № 3 від 27
жовтня 2017 року).
Наукова новизна результатів дослідження.
Наукова новизна результатів дослідження полягає в тому, що вперше:
– уведено до наукового обігу поняття бібліотечно-інформаційного
потенціалу, що визначається як комплекс задіяних бібліотечно-інформаційних
ресурсів в єдності з управлінськими, техніко-технологічними і соціальними
засобами, методами, структурами й умовами, які дозволяють бібліотекам
сприяти відтворенню і розвитку інфосфери, підвищенню інформаційної
культури суспільства, його інтелектуального потенціалу. В умовах
цифровізації суспільства бібліотечно-інформаційний потенціал потрібно
розглядати як частину загального інформаційного потенціалу суспільства в
цілому та регіону зокрема;
– визначено такі різновиди бібліотечно-інформаційного потенціалу як
стартовий (внутрішній) та інтеграційний (зовнішній). Стартовий бібліотечноінформаційний потенціал – це всі види інформаційних ресурсів бібліотеки, які
є результатом інтелектуальної праці фахівців, її матеріально-технічні та кадрові
можливості.
Інтеграційний
бібліотечно-інформаційний
потенціал
визначається як всі види інформаційних ресурсів, які знаходяться поза
фізичними межами визначеної бібліотеки, не є власністю даної бібліотечної
установи, але можуть бути представлені у відкритому доступі. Структурно
стартовий та інтеграційний бібліотечно-інформаційний потенціали мають дві
складові: традиційну та електронну;
– запропоновано інноваційну модель розбудови бібліотечноінформаційного потенціалу регіону, результатом впровадження якої може стати
створення регіонального консолідованого інформаційного ресурсу з єдиним
форматом представлення даних на базі використання сучасних цифрових
платформ, підвищення ефективності використання бібліотечно-інформаційного
потенціалу за рахунок його синхронізації з процесами формування та
застосування інформаційного та інтелектуального потенціалів регіону;
– обґрунтовано стратегічні напрями підвищення ефективності бібліотечноінформаційного потенціалу регіону в умовах цифровізації: оптимізація
регіональної системи інформаційних ресурсів бібліотек; розвиток інформаційної
інфраструктури регіону; комплекс організаційно-технологічних засобів, за
допомогою яких інформаційні ресурси вводяться до активного суспільного
обігу; створення корпоративних об’єднань бібліотек, а також організація
співпраці бібліотек, музеїв, архівів щодо формування спільних інформаційних
ресурсів регіону на основі застосування технологій проектного, інноваційного,
інформаційного менеджменту; формування організаційно-функціональної,

технологічної єдності бібліотек на базі інноваційних цифрових платформ;
встановлення стійких зв’язків з органами місцевого самоврядування в напрямі
реалізації програм сталого соціокультурного розвитку регіону;
уточнено:
– склад та структуру бібліотечно-інформаційного потенціалу як
невід’ємної складової інтелектуального капіталу та цифрової економіки регіону.
Системними складовими бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону є
матеріальні (інформаційні та технологічні ресурси, матеріально-технічна база) та
нематеріальні (кваліфікований персонал, організаційно-управлінські заходи,
спрямовані на посилення міжбібліотечної взаємодії, співпраці бібліотечних
установ регіону з іншими документно-інформаційними структурами) активи
інформаційної інфраструктури;
набули подальшого розвитку:
– система організаційно-функціональних заходів щодо формування,
використання та розвитку бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону,
зокрема щодо вдосконалення законодавчої бази, фінансування, кадрового
забезпечення, матеріально-технічної бази, інформаційної інфраструктури,
управлінських рішень з приводу організації співпраці бібліотек, архівів, музеїв,
інших документно-інформаційних структур з метою формування, використання
та розвитку спільних інформаційних ресурсів як частини розумного середовища
регіону;
– наукові уявлення щодо сутності, змісту, структури, особливостей
формування та підвищення ефективності використання бібліотечноінформаційного потенціалу регіону.
Ступінь обґрунтованості та достовірності наукових положень,
висновків і рекомендацій забезпечено застосуванням комплексу методів,
адекватних меті, об’єкту, предмету та завданням дослідження; практичним
аналізом стану досліджуваної проблеми в теорії та практиці; апробацією
й упровадженням результатів дослідження в практику роботи бібліотечних
закладів регіону.
Практичне значення отриманих результатів дисертаційного дослідження
полягає в тому, що його висновки і рекомендації створюють теоретикометодичне та організаційне підґрунтя для формування і функціонування
бібліотечно-інформаційного потенціалу регіону як необхідної передумови,
забезпечення змістовного, якісного та оперативного задоволення інформаційних
потреб сучасних користувачів. Також про практичну цінність матеріалів
дослідження свідчить використання його результатів у системі підготовки та
підвищення кваліфікації бібліотечних кадрів. Так, більшість теоретичних та
емпіричних аспектів дослідження використовуються у навчальному процесі

ХДАК під час викладання навчальних дисциплін «Бібліотекознавство»,
«Архівознавство», «Соціальна інформатика», «Інформаційна аналітика»,
«Управління в документно-інформаційних системах», про що свідчить акт про
впровадження.
2. Повнота опублікування результатів дисертації.
Результати дослідження опубліковано у 38 публікаціях (з них 37 –
одноосібні), зокрема у 6 статтях – у провідних наукових фахових виданнях
України, 1 стаття у періодичних наукових виданнях інших держав, які входять
до Організації економічного співробітництва та розвитку та/або Європейського
Союзу; 31 публікація – у збірниках матеріалів конференцій.
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