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Концептуальні засади побудови стратегій розвитку наукової і 
науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти 

Анотація. У статті розроблено концептуальні підходи до формування стратегій розвитку наукової  і 
науково-технічної діяльності у закладах вищої освіти. Обґрунтовано, що корпоративна стратегія закладу вищої 
освіти повинна базуватись на функціональних стратегіях, які стосуються управлінських орієнтирів щодо 
досягнення цілей у функціональних сферах. Запропоновано систематизувати можливі стратегії для ефективного 
функціонування сучасних закладів вищої освіти, включивши до переліку функціональних такі стратегії : стратегія 
освітньої діяльності; наукової і науково-технічної діяльності; інноваційної діяльності; міжнародної діяльності 
(інтернаціоналізації); розвитку персоналу; маркетингової діяльності; фінансової діяльності тощо. Розвинуто 
інструментарій щодо побудови стратегій наукової і науково-технічної діяльності, виокремлено особливості 
підходів до стратегічного планування з урахуванням специфіки закладів вищої освіти. Обґрунтовано, що для 
розроблення та формування проекту стратегічного плану закладу вищої освіти доцільно створювати робочі 
групи із залученням кваліфікованих фахівців у сфері стратегічного менеджменту, які мають не лише 
теоретичний, але й практичний досвід; до складу груп доцільно залучати й менеджерів усіх рівнів управління 
закладів вищої освіти (проректорів, директорів інститутів, завідувачів кафедр), а також зовнішніх експертів та 
членів наглядової ради. Показано, що застосування системного підходу до виконання завдань, координування дій 
щодо реалізації стратегічних завдань, орієнтування на досягнення запланованих показників, впровадження 
культури досягнення результату на всіх управлінських  рівнях, та контроль за виконанням запланованих завдань, 
є визначальними чинниками впровадження стратегії.  

Ключові слова: стратегія наукової і науково-технічної діяльності; функціональна стратегія; заклади 
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Conceptual Principles of Building Strategies for Development of Scientific and 
Scientific-Technical Activities in Higher Education Institutions 

Introduction. Strategic planning is one of the key components of the organization's management system. 
Corporate strategies are usually based on functional strategies relating to managerial benchmarks for achieving goals in 
functional areas. 

Purpose. The purpose of the research is to develop conceptual approaches and form strategies for the development 
of scientific and scientific-technical activities in higher education institutions (HEIs).  

Result. It is substantiated that the corporate strategy of a HEI should be based on functional strategies that relate 
to managerial guidelines for achieving goals in functional areas. It is proposed to systematize possible strategies for effec tive 
functioning of a modern HEI by forming  the list of functional strategies that would include  such  strategies as the strategy 
of educational activities; of scientific and scientific-technical activities; innovation activities; international activities 
(internationalization); staff development; marketing activities; financial activities etc. The tools for developing strategies 
of scientific and scientific-technical activities are developed; characteristic features of approaches to the strategic planning 
with the due account of HEIs specifics are singled out. It is substantiated that to elaborate and form the strategic plan of a 
HEI it is expedient to create working groups with the involvement of qualified specialists in the field of strategic 
management, who have not only theoretical but also practical experience. It is also exped ient to involve in this process 
managers from all levels of the HEI management (vice-rectors, directors of institutes, heads of departments), as well as 
external experts and members of the supervisory board. It is shown that application of the system appro ach to the tasks 
performance, coordination of actions on the implementation of strategic objectives, orientation towards achieving the 
targets, implementation of the culture of achievement at all levels of management, and control over the execution of the 
planned tasks are the determining factors for the strategy implementation.  

Conclusions. The application of the proposed tools will enable institutional management of HEIs to creatively 
formulate an effective policy of scientific and scientific-technical activities and take measures for its implementation. 

Keywords: strategy for development of scientific and scientific-technical activities; functional strategy; higher 
education institutions. 
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Постановка проблеми. Стратегічне планування є 
однією з визначальних складових системи управління 
організацією. Наявність та реалізація стратегій, 
зорієнтованих на конкретні цілі, дає можливість 
адаптуватися до вимог середовища, відповідати на 
нові виклики, безперервно розвиватися та зміцнювати 
свої позиції у конкурентному середовищі [1-3]. Вибір 
оптимальних підходів до організування роботи із 
врахуванням основних тенденцій розвитку, 
використання та розвиток потенціалу для досягнення 
поставлених цілей є основним завданням 
стратегічного управління закладами вищої освіти; 
основні засади управління втілюються у корпоративній 
стратегії університету, яка є основою усіх подальших 
управлінських рішень [4; 5]. Корпоративні стратегії 
зазвичай базуються на функціональних стратегіях, які 
стосуються управлінських орієнтирів щодо досягнення 
цілей у функціональних сферах. У зв’язку із 
викладеним вище, розвиток теоретико-
методологічних та методико-прикладних засад 
формування стратегій наукової і науково-технічної 
діяльності (далі – ННТД), яка у забезпеченні 
конкурентоспроможності закладів вищої освіти (далі – 
ЗВО) відіграє одну із ключових ролей, набуває 
особливого значення. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Моніторинг інформації, наведеної на офіційних сайтах 
вітчизняних ЗВО, засвідчив наявність функціональних 
стратегічних документів лише у декількох ЗВО. 
Концепція освітньої діяльності Національного 
технічного університету «Харківський політехнічний 
інститут» на 2016-2025 роки, представлена на сайті 
цього ЗВО [11], є загальною стратегією, яка показує 
довгостроковий план розвитку за усіма ключовими 
напрямами ЗВО. У Сумському державному 
університеті на 2019 р. заплановано затвердження 
Стратегії інтернаціоналізації університету [12]. 

Формулювання цілей дослідження. Метою цього 
дослідження є розроблення концептуальних підходів 
та розвиток інструментарію формування стратегій 
розвитку наукової і науково-технічної діяльності у 
закладах вищої освіти.  

Виклад основних результатів та їх обґрунтування. 
Аналіз літературних джерел [13] свідчить, що 
функціональна стратегія за сферою охоплення є 
вужчою у порівнянні з корпоративною стратегією, 
конкретизує окремі деталі у загальному плані розвитку 
організації шляхом визначення підходів, необхідних 
дій і практичних кроків щодо забезпечення управління 
окремими функціями. Число функціональних стратегій 

в організації повинно дорівнювати числу основних 
напрямів діяльності; при цьому усі функціональні 
стратегії мають бути скоординовані та доповнювати 
одна одну. Їхня роль полягає у підтриманні загальної 
стратегії організації та забезпеченні її 
конкурентоспроможності.   

На підставі узагальнення досвіду за проблемою 
стратегічного управління [1-3] та з урахуванням 
специфіки діяльності ЗВО, запропоновано 
систематизувати можливі стратегії для ефективного 
функціонування сучасних ЗВО, включивши до переліку 
функціональних такі стратегії, як стратегія освітньої 
діяльності; ННТД; інноваційної діяльності; 
міжнародної діяльності (інтернаціоналізації); розвитку 
персоналу; маркетингової діяльності; фінансової 
діяльності тощо (рис. 1). 

Таким чином, посилення конкуренції між ЗВО на 
фоні процесів глобалізації, затяжної економічної кризи 
та недостатнього фінансування зумовлюють 
необхідність формування у закладах вищої освіти 
довгострокових та середньострокових стратегій, які 
дадуть змогу визначити правильний вектор руху та 
створити умови для підвищення конкуренто-
спроможності. 

Університети, які зорієнтовані на досягнення 
позитивного результату, повинні об’єктивно оцінити 
свої сильні та слабкі сторони, та, виокремивши 
напрями, в яких можливо досягнути покращення, – 
ставити перед собою цілі, розробляти та реалізувати 
плани, які зумовлюють підвищення якості та 
ефективності їхньої діяльності. 

Базуючись на дослідженні наукових джерел, 
вивченні методичного досвіду за проблемо [14-16], та 
з урахуванням засад функціонування ЗВО, 
запропоновано таку послідовність розроблення 
стратегії ННТД: 

1. Вибір об’єкта дослідження. 
2. Аналіз та оцінювання макросередовища системи 

ННТД ЗВО здійснюється шляхом дослідження 
глобальних та національних технологічних трендів, 
тенденцій у сфері вищої освіти, основних пріоритетів 
державної політики у сфері вищої освіти та ННТД, а 
також ідентифікації вітчизняних ЗВО, які 
характеризуються найсильнішими позиціями у сфері 
ННТД. Оцінювання цих чинників зумовлене 
необхідністю врахування їх впливу на ЗВО, виявлення 
особливостей та тенденцій, що сприяють розвитку 
ННТД або становлять загрозу, для забезпечення 
вчасного реагування на зміни й формування 
конкурентних переваг. 
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Рисунок 1 – Систематизація можливих стратегій, необхідних для ефективного функціонування сучасних ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 3. Аналіз та оцінювання мікросередовища системи 
ННДТД ЗВО: ідентифікація сильних і слабких сторін, 
загроз та можливостей функціонування системи ННТД. 
Зумовлене необхідністю узагальнення позиції 
(фактичного стану) ЗВО, напрацювання управлінських 
рішень, спрямованих на використання сильних сторін 
університету та усунення слабких, використання 
потенційних можливостей зовнішнього середовища, 
уникнення ймовірних загроз функціонування, 
виявлення стратегічних перспектив та можливостей їх 
реалізації. Інформаційне забезпечення такого аналізу 
передбачає збір, перевірку, систематизацію та 
обробку даних про внутрішнє середовище ЗВО-об’єкта 
дослідження та зіставлення з факторами зовнішнього 
середовища; одночасно оцінюється сила впливу 
кожного фактора й прогнозуються наслідки такого 
впливу. Для отримання вичерпної картини аналіз, на 
нашу думку, необхідно проводити за період, не 
менший як три роки, при цьому моніторингу та 
оцінюванню слід піддавати кадровий потенціал, 
фінансове забезпечення, стан матеріально-технічної 
бази, інформаційне забезпечення, наукову 
результативність. Зазначений етап розроблення 
стратегії пропонується здійснювати, використовуючи 
метод  симптоматичної діагностики [17]. 

4. Формулювання стратегічних цілей у сфері ННТД, 
які визначаються на основі візії та місії університету, із 
врахуванням аналізу та оцінювання макро- та 
мікросередовища системи ННТД, сильних і слабких 
сторін, можливостей та викликів. Цілі повинні 
уточнювати та деталізувати місію ЗВО. Слід зауважити, 
що жоден університет не в змозі досягнути 
конкурентних переваг відразу за всіма напрямами 

ННТД. Таким чином, розроблення стратегії частково 
полягає й у виокремленні напрямів, в яких  ЗВО прагне 
і може, максимізувавши свої порівняльні переваги, 
досягнути ключових позицій.  

При формулюванні цілей доцільно орієнтуватись на 
особливості конкретного ЗВО та уникати узагальнень 
та абстрактних визначень, які можуть стосуватись, 
зрештою, будь-якого ЗВО, враховуючи завдання, які 
ставляться перед університетами відповідно до 
законодавства. Визначені стратегічні цілі можуть бути 
якісними або кількісними, однак повинні 
задовольняти принцип «SMART»: бути конкретними 
(Specific), вимірними (Measurable), досяжними (Attainable), 
релевантними, тобто співвідноситися з іншими, більш 
загальними цілями, і працювати на їх досягнення (Realistic), 
узгодженими в часі (Time-based) [18]. 

Стратегічні цілі трансформуються в підцілі, 
завдання та заходи, й оцінюються за конкретними 
показниками. Заплановані значення показників 
доцільно формулювати, орієнтуючись на максимальне 
значення серед ЗВО (або інше значення відповідно до 
візії), однак з урахуванням можливостей  університету-
об’єкта дослідження. 

5. Формування стратегічних альтернатив. Процес 
формування стратегії ЗВО полягає, зокрема, й у 
розробленні декількох  можливих варіантів розвитку 
ЗВО, з-поміж яких й вибиратиметься майбутня 
стратегія.  Для розроблення та формування проекту 
стратегічного плану доцільно створювати у ЗВО робочі 
групи із залученням кваліфікованих фахівців в сфері 
стратегічного менеджменту, які мають не лише 
теоретичний, але й практичний досвід;  причому, з 
метою якісного опрацьовування різних варіантів 
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(альтернатив), таких робочих груп має бути принаймні 
три-чотири. До складу груп доцільно залучати й 
менеджерів усіх рівнів управління ЗВО (проректорів, 
директорів інститутів, завідувачів кафедр), зовнішніх 
експертів та членів наглядової ради. Слід зазначити, 
що практика провідних закордонних університетів [19] 
підтверджує важливу роль в їхньому управлінні 
наглядових рад, членами яких є, як правило, 
управлінці високого рівня, що представляють різні 
сфери діяльності. Отже, члени наглядової ради, з 
їхніми управлінськими компетентностями та досвідом, 
безумовно, посилять склад робочих груп з 
розроблення стратегії.     

6. Обговорення стратегічних альтернатив. До 
обговорення пропонованих альтернатив важливо 
залучити колектив ЗВО – основних виконавців 
стратегічних завдань. Необхідно наголосити, що цей 
чинник є одним із визначальних у розробленні 
стратегії та подальшої її реалізації. Процес 
обговорення стратегічних альтернатив є рушієм до 
змін, сприяє донесенню візії та основних цінностей до 
працівників, та згуртуванню навколо них, мотивує 
працівників до виконання стратегічних завдань.  

7. Вибір стратегії ННТД є прерогативою вченої ради 
ЗВО, яка визначає стратегію і перспективні напрями 
розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності 
ЗВО. Право брати участь у визначенні стратегії у ЗВО (а 
також здійснювати контроль за її виконанням) має й 
наглядова рада [20]. Аналіз літературних джерел [21] 
засвідчив, що остаточний вибір однієї зі стратегій 
розвитку підприємств можна здійснювати на підставі 
розрахунку інтегрального показника, який узагальнює 
велику кількість відповідних фінансово-економічних 
показників. Щодо ЗВО, очевидно, слід застосовувати 
інший підхід. При виборі оптимальної стратегії ННТД 
доцільно брати до уваги і якісні показники – з 
урахуванням особливостей ЗВО та способів 
досягнення конкурентних переваг. Слід зазначити, що 
ретельно обґрунтована та вірно вибрана стратегія 
спрощує процедуру її реалізації. 

8. Обґрунтування та деталізація стратегії. 
Стратегічний план, обраний серед стратегічних 
альтернатив, зазвичай має узагальнений характер. Він 
є «вершиною» різних видів планів ЗВО, зорієнтований 
на довгострокову перспективу та забезпечення 
надійності отримання запланованих результатів. 
Стратегічний план містить опис основних засад, шляхів 
та засобів до реалізації. Важливою умовою досягнення 
запланованих результатів є розроблення 
деталізованого плану, який має бути системою 
скоординованих і взаємоузгоджених середньо-
строкових та тактичних (оперативних) планів, із 
визначеними ключовими показниками ефективності. 
Таке планування виконує проректор з наукової роботи 
спільно із директорами інститутів та завідувачами 

кафедр. З врахуванням тактичних планів здійснюється 
щорічне планування роботи кафедр та ННПП. 

Послідовність розроблення стратегії ННТД ЗВО 
наведено на рис. 2. 

Слід зазначити, що від якості розробленої стратегії 
залежить можливість університету досягти 
запланованих цілей і завдань. Однак ще більшою 
мірою успіх залежить від впровадження стратегії. 
Гребіняк Л. [22] вважає, що стратегія не має жодної 
цінності, якщо не враховує здатності організації до її 
впровадження.   

Боссіді Л. та Чаран Р. стверджують [23]: «багато 
керівників надають дуже великого значення загальній 
стратегії і глобальним перспективам розвитку, але не 
беруть до уваги механізми практичного виконання 
задуманого, відносячи їх до тактичної роботи, якою 
повинні займатися підлеглі. Співробітники 
підтримують проект, а в результаті він провалюється... 
Відбувається це тому, що в організації не вибудувана 
система виконання завдань, люди не орієнтовані на 
результат, а вище керівництво не вважає за необхідне 
вникати в нюанси і реалістично оцінювати можливості 
реалізації своїх амбітних планів». 

Отже, створення системного підходу до виконання 
завдань, координування дій щодо реалізації 
стратегічних завдань, орієнтування на досягнення 
запланованих показників, впровадження культури 
досягнення результату на всіх управлінських рівнях, є 
визначальними чинниками впровадження стратегії.  

Однією із ключових умов досягнення стратегічних 
цілей є також контроль за реалізацією стратегії. 
Оцінювання результатів реалізації стратегії 
здійснюється на підставі проведення щорічного 
моніторингу стану виконання плану шляхом 
порівняння фактично отриманих значень показників із 
запланованими значеннями; цю роботу необхідно 
проводити послідовно, на усіх управлінських рівнях: на 
кафедрах, в інститутах, університеті. За результатами 
аналізу формуються висновки та вживаються заходи 
щодо мотивування працівників. Дієвими 
інструментами мотивування є формування рейтингів 
кафедр та працівників за результатами ННТД, 
формування та оприлюднення щопіврічних рейтингів 
публікаційної активності, матеріальне стимулювання 
за у разі  перевиконання запланованих показників. 

Аакер Д. зазначає [1], що умовою успішного 
менеджменту на основі стратегічного бачення є 
наявність чотирьох чинників:  

1. Наявність в організації чіткої корпоративної 
стратегії, яка базується на ключовій ідеї, а також  
функціональних стратегій. 

2. Стратегія повинна підтримуватись усіма її 
підрозділами. Працівники повинні бути переконані у 
правильності стратегії, впевнені у тому, що місія є 
досяжною, та мотивовані у її реалізації. 
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Рисунок 2 – Послідовність розроблення стратегії ННТД ЗВО 

Джерело: розроблено автором 

 3. Організація повинна мати активи, компетенції та 
ресурси для реалізації стратегії або план щодо їх 
залучення. 

4. Організація повинна дотримуватися обраної 
стратегії, попри конкурентні загрози й спокусливі 
можливості, здатні «відтягнути» на себе необхідні 
ресурси від реалізації обраної мети. 

Узагальнення літературних джерел, досвіду 
університетів та власні дослідження засвідчили, що 
забезпечення успішного функціонування та розвитку 
ЗВО на підставі розроблених стратегій залежить і від 
наявності управлінців, яким притаманне не лише 
стратегічне бачення, здатність до прогнозування й 
планування змін, а – найважливіше, – здатність до їх 
реалізації та розуміння відповідальності за досягнення 
запланованого. Салмі Дж. доповнює перелік ключових 
чинників, стверджуючи [19], що серед найкращих 
світових університетів виявилися ті, що мали 
керівників, які поєднали в собі лідерські якості та 
успішну наукову кар'єру: «для розроблення амбітного 
стратегічного бачення та його ефективного 
реалізування ректор університету повинен повністю 
усвідомлювати суть, стрижень призначення 
університету і вміти доповнити реалізування стратегії 
необхідними функціональними навичками». 

Впровадження стратегії не є справою короткого 
часу; вона вимагає послідовних та взаємоузгоджених 
дій, жодна з яких не є другорядною.  Наявність 
необхідних передумов та ресурсів, відданість та 
орієнтація на результат працівників усіх рівнів 
оргструктури, їх висока професійність та 
мотивованість, комунікація та вміння працювати в 
команді, сприятливий моральний та психологічний 
клімат, корпоративна культура забезпечать успішну її 
реалізацію та досягнення поставлених цілей.  

Висновки та перспективи подальших досліджень. 
Корпоративна стратегія закладу вищої освіти повинна 
базуватись на функціональних стратегіях, які 
стосуються управлінських орієнтирів щодо досягнення 
цілей у функціональних сферах. Запропоновано 
систематизувати можливі стратегії для ефективного 
функціонування сучасних ЗВО, включивши до переліку 
функціональних такі стратегії, як стратегія освітньої 
діяльності; ННТД; інноваційної діяльності; 
міжнародної діяльності (інтернаціоналізації); розвитку 
персоналу; маркетингової діяльності; фінансової 
діяльності тощо.  

Розроблено концептуальні засади та розвинуто 
інструментарій щодо побудови стратегій наукової і 
науково-технічної діяльності, сформульовано 
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визначальні чинники щодо впровадження стратегії. 
Застосування пропонованого інструментарію дасть 
змогу керівникам інституційного рівня управління 
закладів вищої освіти творчо сформувати ефективну 

політику наукової і науково-технічної діяльності та 
вжити заходи щодо її реалізації. Подальші 
дослідження полягатимуть в адаптації розроблених 
концептуальних засад на прикладах вітчизняних ЗВО. 
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