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МОДЕЛЬ СТРАТЕГІЧНОГО УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
2018 СИТНИЦЬКИЙ М. В. 

Ситницький М. В. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету

-

-

-

-

-

-
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
-
-

-

-

-

-

-

-

-

-
-

П
рийшов час, коли традиційні методи управ-

ління дослідницькими університетами не да-

ють бажаної ефективності. Темп прийняття 

управлінських рішень у XXI ст. настільки інтенсифі-

кувався, що вже сидіти на місці та чекати «рішення  

з гори» не вийде. Ті управлінці дослідницьких універ-

ситетів, які ще цього не усвідомили, приречені на про-

фесійну непридатність та інституційну відсталість. 
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Йдеться про менеджмент морально застарілих 

інертних систем управління дослідницькими універ-

ситетами, що не забезпечує влучного реагування на 

зміни та відхилення в зовнішньому та внутрішньому 

середовищі, яке постійно нарощує конкурентний ха-

рактер і є безжалісним до слабких суб’єктів. За таких 

умов національні дослідницькі університети мають 

провести реінжиніринг систем менеджменту та на-

решті обрати управлінців, що є конкурентними на 

глобальному ринку праці та здатні провести прогре-

сивні реформи, базуючись на стратегічному підході 

до управління. Саме такі важливі кроки не дадуть за-

консервувати і так уже відстаючу від глобальних тен-

денцій сферу науки та освіти України.  

П
ереваги стратегічного управління проявля-

ються в забезпеченні довгострокової пер-

спективи дослідницького університету щодо 

контролювання ситуації в галузі та моніторингу по-

тенційних загроз внутрішнього та зовнішнього се-

редовищ. Менеджмент – це мистецтво, що несе в собі 

велику відповідальність перед суспільством та висо-

ку місію розвитку цього суспільства в різноманітних 

сферах його активності. Дослідницькі університети є 

одними з ключових інституцій суспільства, що вико-

нують функції його формування та інтелектуального 

збагачення. Тому розвиток дослідницьких універси-

тетів через стратегічне управління є системним під-

ходом, що дасть змогу всебічно урахувати інтереси 

суспільства у коротко- та довгостроковому періодах. 

З огляду на зазначені аргументи розробка моде-

лі стратегічного управління розвитком дослідниць-

кого університету є актуальним і своєчасним напря-

мом дослідження і дасть змогу збагатити підходи до 

менеджменту в сучасних умовах розвитку сфери на-

уки та освіти в Україні. 

Теоретичним аспектам розробки моделі страте-

гічного менеджменту організацій присвячені публі-

кації низки класиків сфери управління. 

За підходом американського вченого І. Ансоф-

фа, в основу моделі стратегічного управління орга-

нізацією має бути покладено рішення, що необхідно 

приймати у процесі формування стратегії. Ці рішення 

мають стосуватись: оцінювання потенціалу організа-

ції; діагностики зовнішніх і внутрішніх можливостей 

та загроз; формулювання цілей і завдань; стратегіч-

них рішень щодо формування стратегії диверсифі-

кації; розробки конкурентної стратегії організації; 

формування окремих компонентів стратегії, що за-

безпечує конкурентне лідерство на ринку галузі [1]. 

Незважаючи на те, що наукові ідеї автора мають вже 

майже тридцятирічний термін, але ця сформована 

концепція заслуговує на увагу і зараз. 

Також власні погляди на ефективність функ-

ціонування моделі стратегічного управління орга-

нізаціями представляли: М. Мескон, А. Томпсон,  

Дж. Стрикленд, О. Віханський, С. Попов та інші. Се-

ред українських авторів слід виділити фундаменталь-

ну працю З. Шершньової [2], що зробила вагомий вне-

сок у розвиток наукового обґрунтування менеджмен-

ту в Україні. Значний внесок автора стосується сис-

тематизації поглядів світових учених з питань теорії 

та практики стратегічного менеджменту та надання 

власної концепції формування системи стратегічного 

менеджменту організації з чіткою деталізацією всіх 

процесів та етапів. 

Серед представників польської школи страте-

гічного менеджменту слід виділити роботи автори-

тетного професора Варшавського університету, рад-

ника президента Польщі зі стратегічного управління 

Кшиштофа Облуйя (K. Obłój) [3]. Автор у своїх дослі-

дженнях наголошує, що для ефективного стратегіч-

ного управління організаціями різного типу, перш за 

все, необхідно комплексно ідентифікувати оточуюче 

середовище та прагматично оцінити внутрішні ре-

сурси. І лише після цього слід рухатися до формуван-

ня та реалізації стратегії розвитку організації, забез-

печуючи досягнення її місії.

Питання переосмислення ролі та історичних 

етапів формування місії дослідницького університе-

ту від середньовіччя і до сучасних часів було детально 

досліджено нами в попередніх публікаціях [4].

Н
аведений вище теоретичний фундамент дав 

змогу впроваджувати стратегічне управлін-

ня в діяльність дослідницьких університетів 

України. Це спричинило публікаційну активність ві-

тчизняних учених стосовно особливостей розвитку 

університетів України [5], окремих аспектів держав-

ного управління розвитком університетів [6], питань 

впровадження стратегічного підходу до управління у 

вищих навчальних закладах [7].

Представниця Національного університету 

«Львівська політехніка» О. Мрихіна у своїй науко-

вій праці [8] системно проаналізувала передумови 

провадження трансферу технологій з університетів 

у бізнес-середовище та розробила на цій основі кон-

цептуальну модель системи стратегічного розвитку 

університету [8, с. 133] із визначенням у ній місця 

та ролі трансферу технологій. Разом з цим, автор 

показала особливе значення трансферу технологій  

у системах стратегічного розвитку університетів, що 

дає більш комплексне уявлення про ключові компо-

ненти, необхідні для стратегічного розвитку дослід-

ницьких університетів. Ця праця ще раз підкреслила 

необхідність широкого впровадження стратегічного 

підходу до управління. 

Концептуальні засади створення та розвитку 

глобального дослідницького університету розгляну-

то у праці Р. Мессер (R. Messer) [9]. Аспекти реалізації 

університетської місії через розвиток талантів з інно-

ваційним типом мислення в докторантурі, післяди-

пломному та ранньому кар’єрному рівнях досліджено 

L. Holm-Nielsen, K. Thorn, O. Dørup, T. Huey в [10]. 
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Стратегічний розвиток сучасної моделі дослідниць-

кого університету, що базується на наданні макси-

мальної автономії його факультетам і професорсько-

викладацькому складу, розкрито M. Sauder [11].

Сучасні моделі дослідницьких університетів та 

перспективи їх розбудови в Україні у своїй науковій 

праці висвітлив В. Сацик [12].

Втім, потребує розробки модель стратегічного 

управління розвитком дослідницького університету.

Головною метою статті є розробка моделі роз-

витку сучасного дослідницького університету, що 

визначає ключові напрями його системного перетво-

рення в нову якість.

Виходячи з цілі в роботі було поставлено такі 

завдання: 

 розкрити авторську сутність категорії «розви-

ток дослідницького університету» та система-

тизувати його характеристики і причини;

 запропонувати та розкрити авторське визна-

чення управлінської категорії «стратегічне 

управління розвитком дослідницького уні-

верситету»;

 розробити модель стратегічного управління 

розвитком дослідницького університету та 

розкрити зміст її складових;

 охарактеризувати процес стратегічного 

управління розвитком дослідницького уні-

верситету.

О
сновна гіпотеза дослідження полягає в тому, 

що у XXI ст. стратегічне управління розви-

тком дослідницьких університетів необхідно 

розглядати у двох площинах: 

 пріоритетні напрямки розвитку – маються 

на увазі ті сфери діяльності дослідницького 

університету, що мають значний інноваційний 

та інтелектуальний потенціал і дають змо-

гу оперативно втілити управлінські рішення 

і, тим самим, забезпечити перехід установи  

в нову якість, що формує вищий рівень гло-

бальної та національної конкурентоспромож-

ності. Ми робимо акцент на пріоритетності 

даного способу розвитку, тому що він дає 

змогу спрямувати значні ресурси на ті потен-

ціали, які можуть отримати світове конкурен-

тоспроможне лідерство і, як наслідок, за раху-

нок отриманих дивідендів від цього здійснити 

комплексний розвиток усіх сфер дослідниць-

кого університету, що його потребують;

 комплексний розвиток – характеризується 

розробкою та реалізацією довгострокової 

програми переходу дослідницького універ-

ситету в нову якість, що забезпечує інтегра-

ційну цілісність основних компонентів шля-

хом масштабного підвищення потенціалу 

базових сфер діяльності установи на засадах 

системності та паритетності для забезпечен-

ня реалізації стратегічних цілей та генераль-

ної місії. На нашу думку, цей спосіб розвитку 

не є достатньо ефективним з огляду на роз-

порошеність ресурсів на ті сфери, які взага-

лі, можливо, потребують ліквідації та тільки 

відтягують і блокують розвиток пріоритет-

них та інноваційно перспективних. Врешті-

решт буде повторюватися замкнуте коло по 

схемі «інвестували в усе, і нічого не принесло 

плоди». І, як наслідок, у сальдо залишається 

знову нестача фінансових ресурсів і техноло-

гічний занепад. А головне, відсутність стра-

тегічного бачення стосовно того, де не брати, 

а заробляти (!) ці фінансові ресурси.

Унікальний дослідницький авторитет універси-

тетів дає змогу планувати його довгостроковий роз-

виток і тим самим забезпечувати прогнозовані трен-

ди еволюціонування та переходу в нову якість. Разом 

із цим, інтенсифікація технологічного прогресу спо-

нукає до розставлення та вирішення пріоритетних 

(першочергових) завдань дослідницьких університе-

тів уже зараз, заради утримання власної конкурент-

ної позиції.

Я
кщо розглядати сутність розвитку як явища, то 

слід зазначити, що відповідно до [13] його дже-

релом є виникаюча необхідність суб’єкта пере-

ходу в новий стан. Він спонукає до дій і процесів, уна-

слідок яких відбувається зміна якості. Природа розви-

тку пояснюється закономірною необхідністю кожної 

системи забезпечувати процес самоорганізації.

Відповідно, і дослідницькі університети потре-

бують самоорганізації, що забезпечує їх неспинний 

рух в нову якість, що є вищою від попередньої.

Основними характеристиками розвитку до-

слідницьких університетів вважаємо такі:

 незворотність змін у системі стратегічного 

управління університету;

 спрямованість змін на вирішення певної про-

блемної ситуації;

 закономірність змін при настанні обставин, 

що спричиняють потребу в розвитку окре-

мих сфер чи дослідницького університету  

в цілому.

Відповідно до наведених характеристик і врахо-

вуючи те, що дослідницький університет являє собою 

відкриту систему організованих множинних елемен-

тів, надамо авторське визначення економічній кате-

горії «розвиток дослідницького університету».

Розвиток дослідницького університету – це 

перехід системи господарювання дослідницького 

університету в новий стан під впливом незворотних, 

спрямованих і закономірних змін техніки та техноло-

гії організації навчальної та наукової діяльності.

Причинами, що спонукають до розвитку до-

слідницького університету, можуть виступати явища 

різного характеру та змісту, що порушують його ста-
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більність, але як найголовніші вважаємо за необхідне 

виділити такі:

 реалізація інноваційних ідей у дослідницько-

му університеті;

 необхідність адаптації до нового зовнішньо-

го середовища;

 необхідність розв’язання суперечностей у 

внутрішньому середовищі;

 потреба в прогресі, що спричиняє вдоскона-

лення системи на фундаменті еволюційних 

чи революційних змін; 

 зупинення деструктивних процесів у системі, 

що були спричинені попередніми процесами 

розвитку дослідницького університету.

З
астосовуючи інструменти стратегічного управ-

ління до розвитку дослідницького універси-

тету, отримуємо новий пласт економічних по-

нять. Спираючись на це, пропонуємо ввести в обіг 

категоріального апарату управлінської науки нову 

категорію – «стратегічне управління розвитком до-

слідницького університету», що має такий зміст.

Стратегічне управління розвитком дослід-

ницького університету – це процес формування та 

реалізації стратегічних цілей і програм для забезпе-

чення переходу дослідницького університету в нову 

якість як спосіб реагування на виклики у внутріш-

ньому та зовнішньому середовищі заради досягнення 

генеральної місії установи.

Для унаочнення практичної реалізації даного 

явища розробимо модель стратегічного управління 

розвитком дослідницького університету (рис. 1).

Відповідно до  авторської моделі, наданої на рис. 1,  

розкриємо зміст її складових. 

Місія дослідницького університету є основним 

орієнтиром діяльності цієї установи, що відображає 

її цінності та візію розвитку. Як показало попереднє 

дослідження еволюції місії дослідницького універси-

тету [4], вона має схильність до трансформації, змін 

та уточнення відповідно до сучасності.

Оцінювання внутрішнього та зовнішнього се-

редовища та діагностика сильних і слабих сторін 

дослідницького університету викликано необхідніс-

тю ідентифікації власного рівня конкурентоспромож-

ності на глобальному ринку освітніх і наукових по-

слуг. Це дає змогу виміряти стан потенціалів дослід-

ницького університету та посилити їх у перспективі.

Стратегічні цілі та стратегія розвитку до-

слідницького університету формуються під впливом 

виникаючих потреб і запитів, що виходять з внутріш-

нього та зовнішнього середовища. Після встанов-

лення стратегічних цілей відбувається визначення 

стратегії розвитку дослідницького університету, що 

забезпечує поступове досягнення цих цілей. Страте-

гічний розвиток може відбуватися за різними сцена-

ріями, що спричинені стратегією.

Контроль за виконанням стратегії розвитку 
необхідний для моніторингу правильності реалізації 
стратегічних кроків, що були заздалегідь визначені. 
Якщо з’являються певні відхилення, то виникає необ-
хідність в оцінюванні результатів виконання стратегії 
розвитку та її коригуванні. Цей компонент замикає 
процес і дає старт новому колу стратегічних дій.

С
учасний довгостроковий (стратегічний) роз-
виток, як диктують умови XXI ст., має бути 
спрямований на досягнення стратегічних ці-

лей від 5 до 20 років. Цей термін обґрунтовується 
усталеним періодом класичного життєвого циклу 
пріоритетних напрямів науки і техніки. Короткостро-
ковий (тактичний та оперативний) розвиток може 
тривати протягом 3–5 років.

Процес розвитку відбувається в точці біфурка-
ції, коли вже стара система дослідницького універ-
ситету втрачає домінуючу роль під впливом нових 
атракторів, які приводять систему в новий стан якіс-
них змін. Ідентифікувавши дане явище, вважаємо за 
необхідне детально розкрити логіку процесу страте-
гічного управління розвитком дослідницького уні-
верситету шляхом його етапізації. 

На першому етапі відбувається зміна складу 
елементів системи дослідницького університету як 
єдиного організму (шок).

На другому етапі зазнає змін управлінська 
структура системи.

На третьому етапі відбувається вибір домі-
нантного атрактора для подальшого розвитку (стри-
бок у нову якість).

На четвертому етапі змінюється порядок 
функціонування дослідницького університету (від-
бувається стабілізація).

На п’ятому етапі система управління дослід-
ницького університету стає нестабільною, відбува-
ються флуктуації (зміни, коливання).

На шостому етапі, вже в новому стані, система 
управління дослідницького університету опиняється 
в точці біфуркації (настає «катастрофа»). Відбуваєть-
ся порушення стійкості системи управління дослід-
ницького університету, завдяки чому вона набуває 
якісно нового, бажаного стану.

ВИСНОВКИ

Запропоновані нові економічні категорії – «роз-
виток дослідницького університету» та «стратегічне 
управління розвитком дослідницького університе- 
ту» – дали змогу збагатити категоріальний апарат 
стратегічного менеджменту та більш точно ідентифі-
кувати процеси розвитку, що відбуваються навколо 
діяльності дослідницьких університетів. 

Розроблена модель стратегічного управління 
дослідницького університету систематизувала в собі 
основні компоненти, що необхідні для забезпечення 

ефективного встановлення та реалізації стратегіч-
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Перехід до вищого рівня якісного стану
Прогресивний
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Перехід до нижчого рівня якісного стану
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Внутрішнє
середовище 

 
 Оцінювання внутрішнього та зовнішнього

середовища, діагностика (сильних і слабких сторін
дослідницького університету)

Формування цілей дослідницького університету
та вибір стратегії розвитку

Сценарії можливого розвитку 

Контроль за виконанням стратегії розвитку

Оцінювання результатів 
виконання стратегії розвитку 

та її коригування

Рис. 1. Модель стратегічного управління розвитком дослідницького університету

Джерело: авторська розробка.

них цілей та місії установ даного типу. Запропоновані 

шість етапів процесу стратегічного управління розви-

тком дослідницького університету дали змогу якісно 

охарактеризувати повний замкнутий цикл – від по-

чатку процесу розвитку і до стадії його завершення.

В
важаємо, що найоптимальніший шлях розви-

тку дослідницького університету, це, перш за 

все, – реалізація стратегічного управління прі-

оритетними напрямками, що мають значний іннова-

ційний потенціал. Саме в цьому випадку результати 

управління з високою ймовірністю принесуть очіку-

вані сподівання, а в окремих випадках і перевершать 

їх. Мова йде про синергетичний ефект, що може про-

явитися в результаті спрямування всіх управлінських 

і значних фінансових ресурсів на те, що можна роз-

винути краще за все. У результаті даний потенціал чи 

сфера отримує лідируючі позиції в галузі чи взагалі 

на глобальному рівні. І за принципом «переможець 

отримує все» дослідницький університет, за рахунок 

отриманих ресурсів від комерціалізації свого най-

кращого потенціалу, зможе здійснити комплексний 

розвиток тих сфер, що давно його потребують, але не 

мають на це ресурсів.

Гіпотеза, висунута на початку даного досліджен-

ня, отримала своє підтвердження. Найвища ефектив-
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ність від стратегічного управління розвитком дослід-

ницького університету буде забезпечуватися тільки 

при першочерговому розвитку його пріоритетних 

сфер і потенціалів.                   

ЛІТЕРАТУРА

1. Ансофф И. Стратегическое управление. М. : Эконо-
мика, 1989. 319 с.

2. Шершньова З. Є. Стратегічне управління : підруч-
ник. 2-ге вид., перероб. і допов. Київ : КНЕУ, 2004. 699 с.

3. Obłój K. Strategia organizacji. Wydanie III. Wydawnic-
two Naukowe PWN. Warszawa, 2014. 416 s.

4. Ситницький М. В. Місія та сфери прояву феноме-
на дослідницького університету. Бізнес Інформ. 2018. № 4.  
C. 96–101.

5. Кравченко О. І. Особливості стратегічного розви-
тку університетів України. Вісник Глухівського національно-
го педагогічного університету імені Олександра Довженка. 
Сер.: Педагогічні науки. 2016. № 32. С. 7–17.

6. Медведєв І. А. Державне управління розвитком 
університету: теоретичні та прикладні аспекти : монографія. 
Харків : ХарРІ НАДУ «Магістр», 2011. 220 с.

7. Натрошвілі С. Г. Стратегічне управління вищим на-
вчальним закладом: теорія, методологія, практика : моно-
графія. Київ : КНУТД, 2015. 320 с.

8. Мрихіна О. Б. Сутність та значення трансферу тех-
нологій в умовах стратегічного розвитку університетів. Біз-
нес Інформ. 2018. № 1. C. 128–139.

9. Messer R. Buildiтуація ng a World Class University. 
Business Intelligence Journal. 2010. Vol. 3. No. 1. P. 75–81.

10. Holm-Nielsen L. B., Thorn K., Dørup O. J., and 

Huey T. Talent development as a university mission: The Qua-
druple Helix. Higher Education Management and Policy. 2013. 
Vol. 24. Issue 2. P. 99–113.
doi: 10.1787/17269822.

11. Sauder M. The Modern Research University: Out-
side and In. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews. 2010.  
Vol. 39. Issue 5. P. 540–544.
doi: 10.1177/0094306110380382c.

12. Сацик В. Сучасні моделі дослідницьких універси-
тетів: витоки, стратегії розвитку та перспективи розбудови в 
Україні. Ідеологія і політика. 2012. № 2. С. 25–39.

13. Розвиток // Великий тлумачний словник сучасної 
української мови (з дод. і допов.) / уклад. і гол. ред. В. Т. Бу-
сел. 5-те вид. Київ ; Ірпінь : ВТФ «Перун», 2005. 1728 с.

REFERENCES

Ansoff, I. Strategicheskoye upravleniye [Strategic manage-
ment]. Moscow: Ekonomika, 1989.

Holm-Nielsen, L. B. et al. “Talent development as a univer-
sity mission: The Quadruple Helix“. Higher Education Manage-
ment and Policy. Vol. 24, no. 2 (2013): 99-113. 
doi: 10.1787/17269822

Kravchenko, O. I. “Osoblyvosti stratehichnoho rozvytku 
universytetiv Ukrainy“ [Features of strategic development of 
universities of Ukraine]. Visnyk Hlukhivskoho natsionalnoho peda-
hohichnoho universytetu imeni Oleksandra Dovzhenka. Seriia : 
Pedahohichni nauky, no. 32 (2016): 7-17.

Medvediev, I. A. Derzhavne upravlinnia rozvytkom uni-
versytetu: teoretychni ta prykladni aspekty [State Department 
for University Development: Theoretical and Applied Aspects]. 
Kharkiv: KharRI NADU «Mahistr», 2011.

Messer, R. “Building a World Class University“. Business In-
telligence Journal. Vol. 3, no. 1 (2010): 75-81.

Mrykhina, O. B. “Sutnist ta znachennia transferu tekh-
nolohii v umovakh stratehichnoho rozvytku universytetiv“ [Es-
sence and importance of technology transfer in the context 
of strategic development of universities]. Biznes Inform, no. 1 
(2018): 128-139.

Natroshvili, S. H. Stratehichne upravlinnia vyshchym 
navchalnym zakladom: teoriia, metodolohiia, praktyka [Strategic 
management of a higher educational institution: theory, metho-
dology, practice]. Kyiv: KNUTD, 2015.

Obloj, K. Strategia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo 
Naukowe PWN, 2014.

“Rozvytok“ [Development]. In Velykyi tlumachnyi slovnyk 
suchasnoi ukrainskoi movy. K. ; Irpin: Perun, 2005.

Satsyk, V. “Suchasni modeli doslidnytskykh universytetiv: 
vytoky, stratehii rozvytku ta perspektyvy rozbudovy v Ukraini“ 
[Modern Models of Research Universities: Origins, Develop-
ment Strategies and Perspectives for Development in Ukraine]. 
Ideolohiia i polityka, no. 2 (2012): 25-39.

Sauder, M. “The Modern Research University: Outside 
and In“. Contemporary Sociology: A Journal of Reviews, no. 39 (5) 
(2010): 540-544. 
doi: 10. 1177/0094306110380382c

Shershnyova, Z. Ye. Stratehichne upravlinnia [Strategic 
management]. Kyiv: KNEU, 2004.

Sitnicki, M. W. “Misiia ta sfery proiavu fenomenu doslid-
nytskoho universytetu“ [Mission and sphere of manifestation of 
the phenomenon of the research university]. Biznes Inform, no. 4 
(2018):  96-101.


