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Abstract. The article reveals the problem of modelling of the university’s strategy 

development in the modern educational management. The author focuses the attention on the 

necessity of modelling of the university’s strategy development as an effective way to increase 

the competitiveness of Ukrainian universities. The modelling of the university’s strategy 

development basis on the of theory of strategic management. The paper presents the new 

paradigm of educational management, which focuses on the external environment, leads to a 

change in outdated stereotypes concerning the planning of the future of Ukrainian universities, 

the interaction between the administration of universities and stakeholders, the positioning of 

universities in the market of educational services, etc.  
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Вступ. Університет є динамічною організацією, яка змінюється на 

різних етапах її розвитку. Світовий досвід досягнення успіху 

високорейтингових університетів, побудований на засадах стратегічного 

управління, є орієнтиром для розвитку й адаптації всіх інших вищих 

навчальних закладів у складних умовах конкуренції. Щорічне оцінювання 

університетів за міжнародними та національними рейтингами стимулює 

керівництво університетів шукати шляхи ефективного розвитку вищих 

навчальних закладів. Звідси закономірно виникає теоретичний та практичний 

інтерес до моделювання стратегічного розвитку університету. Актуалізація 

дослідницької уваги до моделювання стратегічного розвитку університету 

зумовлена такими обставинами:   



 обранням Україною стратегічних напрямів реформування освіти, 

яке потребує вирішення низки завдань від сучасних університетів, 

починаючи від узгодження своїх стратегічних цілей з національною 

стратегією розвитку освіти до відповідних перетворень на рівні всіх 

підсистем вищого навчального закладу;   

 необхідністю визначення стратегічних напрямів розвитку 

вітчизняних вишів як економічно-господарських організацій;   

 мінливістю сьогодення, яке потребує від керівництва навчальних 

закладів сприяти становленню університетів як провідних центрів науки, 

які створюватимуть фундамент розвитку суспільства.  

Мета статті полягає у визначенні місця моделювання стратегічного 

розвитку університетів України в системі управління вищими навчальними 

закладами. 

Результати дослідження. Важливою складовою розвитку вітчизняної 

системи освіти є вимоги сучасного ринку праці. Нова парадигма управління 

університетом, орієнтована на зовнішнє середовище, зумовлює зміну 

застарілих стереотипів, які стосуються планування майбутнього українських 

вишів, взаємодії адміністрації університетів та стейкхолдерів, 

позиціонування університетів на ринку освітніх послуг тощо. У зв’язку з цим 

акцентується увага на здатності персоналу українських університетів 

формувати специфічну організаційну культуру, яка містить випереджальне 

реагування на соціально-економічний прогрес, на очікування споживачів, на 

діяльність університетів-конкурентів.  

В.Огаренко підкреслює, що стратегія освіти та кожного окремого 

навчального закладу визначає ефективність стратегії розвитку країни: що 

вищою є якість підготовки спеціалістів, то надійнішим є наше майбутнє [6, 

с.12]. Ми поділяємо думку О.Демченко, яка зауважує: «Позитивний досвід 

розвитку освітніх структур різних країн світу полягає саме в тому, що 

пріоритетне становище вищих навчальних закладів є не наслідком, а 

причиною добробуту держави. Для них характерна планова перебудова 



структури освіти. Ці процеси неоднорідні, оскільки відбуваються в різних 

соціально-економічних і політичних умовах і вирішують різні проблеми» [4, 

с.35].  

В.Василенко наголошує, що кожна країна, проводячи освітню політику, 

організовує процес формування й закріплення цілей і напрямів розвитку 

своєї системи вищої освіти в різний спосіб, спираючись на свої багатовікові 

традиції і виходячи з особливостей правової системи, що панують на їх 

території [2, с.59].  

Розвиток провідних зарубіжних вищих навчальних закладів 

формується внаслідок формування навчально-виховного середовища, що 

базується на кооперації науково-виробничої діяльності університету та 

підприємств; залученні науково-педагогічного персоналу, співробітників, 

аспірантів та студентів до вирішення актуальних соціально значущих 

проблем людства; взаємодії університету з органами влади та громадськими 

організаціями, міжнародними асоціаціями у вирішенні соціально значущих 

проблем; підвищення ділової та соціальної активності студентів, 

співробітників університету шляхом їх участі у прибуткових наукових 

проектах тощо.  

Розробка стратегії розвитку в зарубіжних університетах є необхідною 

умовою функціонування та подальшого розвитку будь-якого вищого 

навчального закладу в сучасних умовах. Адже провідною ідеєю розвитку 

європейських та американських університетів є адаптація до швидкозмінних 

умов сьогодення. Особливості стратегічного розвитку кожного окремого 

університету залежать від його історичного формування, галузевої 

приналежності, розмірів, ресурсного потенціалу, специфіки управління та 

фінансування, способів та термінів досягнення стратегічних цілей. Варто 

відзначити, що керівництво зарубіжних престижних університетів надає 

багато уваги стратегічному розвитку, що дозволяє їм досягати значних 

результатів у всіх видах університетської діяльності.  



На підтвердження вищезазначених суджень на сайтах університетів 

зарубіжжя країн зазначається, що моделювання стратегічного розвитку 

університету є найважливішим чинником успішного виживання в ринкових 

умовах сьогодення. Концепція стратегічного менеджменту ствердилася в 

Америці. Як зауважує Г. Мінцберг, вправи з розроблення бюджету, які так 

полюбилися європейським компаніям наприкінці 50-х років, швидко 

поширювалися континентом, а вже в середині 60-х років здобули міцні 

позиції в більшості американських корпорацій [5, с.5]. Утім Д. Брайсон 

зазначає, що більше ніж чверть років тому назад стратегічне планування 

стало стандартною частиною мислення й діяльності менеджерів у діловому 

світі [1]. Таким чином, американські вищі навчальні заклади найперші 

розпочали розробляти стратегію розвитку університету.  

С.Резник та В.Філіпов наголошують, що система освіти США тісно 

пов’язана з крупними корпораціями, а також з малими фірмами, частина яких 

створена самою вищою школою. Характерною особливістю управління 

освітою США є те, що розробка стратегічних рішень у цій сфері 

здійснюється на базі досліджень та об’єктивної інформації про її стан [7, 

с.28-29]. Д. Вестерхайджен (D. Westerheijden) зазначає, що університети 

США та Канади схожі на приватні корпорації, які мають президента і 

правління. Вищі навчальні заклади США та Канади є самостійними 

одиницями, тобто формують свій розвиток без впливу з боку державних 

органів, і змушені постійно підтримувати свої позиції на освітньому ринку, у 

протилежному випадку університети можуть втратити ресурси, студентів і 

науковців [8].  

Документи, які засвідчують стратегічний розвитку зарубіжних 

університетів, більшою мірою демонструють їх сильні сторони та яким 

чином ці сторони будуть удосконалюватися. Урахування управлінського 

досвіду розвитку європейських університетів дозволяє розв’язати складні 

управлінські завдання щодо моделювання стратегічного розвитку 

вітчизняних університетів.  



Розвиток європейських університетів обговорюється як на державному, 

так і на інституціональному рівні. Адміністрація європейських університетів 

ретельно продумує та вираховує траєкторію стратегічного розвитку 

навчального закладу, узгоджуючи її з державними та приватними 

зацікавленими організаціями. Така ситуація змушує суб’єктів моделювання 

стратегічного розвитку зарубіжних університетів надавати значної уваги 

освітньому ринку та більш ретельно обґрунтовувати управлінські рішення. У 

процесі ухвалення управлінських рішень щодо стратегічного розвитку 

університету враховуються інтереси тих, хто в ньому працює та тих, хто в 

ньому навчається, що забезпечує визначення основних та другорядних 

проблем функціонування університету. Досягнення стратегічних цілей 

формує готовність колективу університету до своєчасного та швидкого 

реагування на зміни зовнішнього середовища та впливати на ці зміни. Отже, 

зазначені переваги відтворюють специфіку моделювання стратегічного 

розвитку університету. Проте О. Виханський зазначає, що не існує єдиної 

стратегії для всіх компаній, як не існує єдиного універсального стратегічного 

управління, однак існують певні основні моменти, які дозволяють говорити 

про деякі узагальнені принципи розробки стратегії поведінки та здійснення 

стратегічного управління [3, с. 205 – 206].  

На нашу думку, саме моделювання стратегічного розвитку є основним 

фактором підвищення конкурентоспроможності сучасних вітчизняних 

університетів. Так, моделювання стратегічного розвитку університету надає 

можливість чітко визначити позицію університету сьогодні й спрогнозувати 

його можливе майбутнє.  

Моделювання стратегічного розвитку університетів України особливо 

актуалізується у зв’язку з виникненням нових зовнішніх загроз успішній 

діяльності вищої освіти та посиленням впливу негативних чинників, серед 

яких:   



 зростання суспільно-політичних ризиків на рівні держави, 

негативні тенденції розвитку економіки і, як наслідок, – нечіткі перспективи 

в плануванні обсягів бюджетного фінансування університетів;   

 несприятлива соціально-демографічна ситуація в країні, 

зменшення кількості випускників загальноосвітніх шкіл, суттєве зниження 

рівня підготовки учнів у середній загальноосвітній школі;   

 посилення конкуренції на ринку освітніх послуг, виникнення 

диспропорцій між попитом та пропозицією на базові економічні професії;   

 невизначеність попиту суспільства й держави на освіту та 

фундаментальні наукові дослідження;   

 низький рівень заробітної плати професорсько-викладацького 

складу, науковців та працівників системи освіти;   

 нерозвиненість на державному рівні форм і механізмів організації 

наукової діяльності, реалізації інновацій в освіті та науці з урахуванням 

ринкових умов та інвестиційних ресурсів;   

 недостатня міжнародна кооперація та інтеграція у європейський і 

світовий освітній простір, що знижує загальний індекс 

конкурентоспроможності навчальних закладів.  

На нашу думку, моделювання стратегічного розвитку університету 

становить складний, багатоетапний процес, який уміщує комплекс 

управлінських процедур та операцій з покращення показників діяльності 

університету. Стратегічний розвиток будь-якої організації, зокрема 

університету, засвідчуються у певних документах, таких як стратегія 

розвитку, стратегічний план та стратегічна програма розвитку. Отже, 

специфіка та характер здійснення стратегічного розвитку університету 

втілюється саме в цих трьох видах документів. Оскільки стратегічний план та 

стратегічна програма розвитку університету є продовженням стратегії, то 

такі документи можуть уміщувати загальну стратегію та мати ідентичні 

класифікаційні ознаки щодо розвитку університету, наприклад за 

спрямованістю діяльності або за способом досягнення конкурентних переваг 



та ін. Зауважимо, що вибір стратегії розвитку університету зумовлюється 

вимогами, традиціями, правилами на макро- і на мікрорівні, адже 

ефективність стратегії розвитку залежить від урахування всіх зв’язків 

університету з навколишнім середовищем. У свою чергу кожний університет 

є унікальним і характеризується особливою «поведінкою» на ринку освітніх 

послуг (активною, пасивною, консервативною, агресивною тощо). Так, 

визначення пріоритетних напрямів щодо стратегії розвитку зумовлюється 

траєкторією розвитку університету власне на освітньому ринку.  

Висновки. Усе вищезазначене дозволяє стверджувати, що 

моделювання стратегічного розвитку університету має найважливіше місце в 

системі управління вищими навчальними закладами. Успіх моделювання 

стратегічного розвитку університету вбачається можливим за умов активної, 

відповідальної співпраці адміністрації, науково-педагогічного колективу та 

співробітників вищого навчального закладу. Особливості моделювання 

стратегічного розвитку університету відповідають корпоративним традиціям 

університету, попереднім досягненням колективу навчального закладу, 

способам позиціювання університету в суспільстві.  
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