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ПРОЕКЦІЯ ІТ-СТРАТЕГІЙ НА ДІЯЛЬНІСТЬ ВНЗ  УКРАЇНИ 
 

На основі наукового аналізу цілей стратегічного планування діяльності 

інноваційно-орієнтованого вищого навчального закладу показати вплив ІТ-стратегії 

на його інноваційний потенціал і запропонувати використання інформаційних 

технологій, що підтримують реалізацію цих цілей за чотирма основними напрямами 

відповідно до збалансованої системи показників –“balanced scorecard” (BSC). 

Ключові слова: ІТ (інформаційно-технологічні)-стратегії, інноваційно-

орієнтований вищий навчальний заклад (внз), збалансована система показників 

(BSC). 

Інформаційні технології (далі − ІТ) як невід’ємна  частина сучасного життя 

проникають у всі його сфери. Завдяки розвитку ІТ відбувається динамічна 

глобалізація, пов’язана зі змінами в соціальній та економічній сферах. Інформаційні 

технології вже зараз активно впливають на всі інститути суспільства, зокрема й на 

освіту. Технології також стають інструментом впливу на величезні маси людей, 

сприяючи стиранню кордонів і створенню нового світового порядку. ІТ-індустрія 

виявляє тенденцію до експоненціального зростання, і його наслідки позначаються на 

всій соціальній системі. 
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У сучасних умовах економічне зростання тісно пов’язане з такими 

характеристиками, як конкурентоздатність, інноваційність, продуктивність. На жаль, 

Україна в Рейтингу глобальної конкурентоздатності країн в 2013 році втратила 11 

позицій порівняно з 2012 роком і посіла 84-місце з 148. Згідно з цим індексом, 

Україну можна віднести до другої групи країн (де економічне зростання залежить від 

зростання ефективності ринків та рівня освіти). Необхідно відзначити, що Росія 

випереджає Україну на 20 позицій, посідаючи 64 місце, і входить в четверту групу 

країн, яка характеризується трансформацією з другої категорії в третю (в ній 

знаходяться переважно розвинуті країни, в яких економічне зростання залежить від 

інновацій). Конкурентоспроможність національних економік тісно пов’язана з 

розвитком ІТ-сектора, що можна побачити на графіку залежності Індексу 

конкурентоздатності країн (по вертикалі) та індексу розвитку інформаційно-

комунікаційних технологій (далі − ІКТ) (мал.1) [11]. Чим більше розвинений сектор 

ІКТ, тим конкурентоздатною є країна: 
 

Країна Місце 
2012 р. 

Місце 
2010 р 

Росія 27 59 

Литва 29 28 

Угорщина 31 27 

Латвія 42 37 

Чехія 46 33 

Польща 47 45 

Словаччина 53 43 

Болгарія 60 44 

Білорусь 61 64 

Румунія 62 47 

Україна 68 54 

Молдова 69 80 

 

Орієнтація на інновації і розвиток сектору ІТ забезпечує економічне 

зростання усіх розвинених країн, наприклад Японії, і тих, що інтенсивно 

розвиваються (Китай, Ізраїль, Малайзія, Індія та ін.). Саме уряди цих держав були 

основними інвесторами в сфері високих технологій, а також здійснювали підтримку 
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цього сектора економіки у формі преференцій, створення “прозорих” умов для 

ведення бізнесу, всебічної підтримки малого і середнього бізнесу.  

В Україні ж усі спроби підвищення конкурентоздатності зводяться до 

застосування такого механізму, як “податкові пільги і преференції”. Для подолання 

розриву, що склався відносно країн, що досягли великих успіхів,  це необхідно, але 

недостатньо. Поряд з преференціями компанії також потребують “прозорих” правил 

гри, зниження адміністративного тиску і здешевлення фінансових ресурсів. 

 Основними споживачами ІТ-послуг у розвинених країнах і в тих, що 

розвиваються, є державні компанії, фінансові організації, телекомунікаційні 

телеоператорами. Наведемо паралелі з Україною. Наприклад, у світовому рейтингу 

розвитку Електронного уряду E-Government Survey 2012, що складається ООН,  ми 

посіли 68-е місце – це найнижча позиція порівняно з нашими сусідами: 

За іншими показниками, крім індексу Людського капіталу, 

Україна також має низькі позиції: 
 

Рейтинг E-Government Survey 2012 Місце 

Людський капітал 23 

Електронний уряд  68 

Інфраструктура ІКТ 79 

Розвиток онлайн-сервисів 100 

У світовому рейтингу Networked Readiness Index 2012, що характеризує 

рівень розвитку інформаційно-комуникаційних технологій у країнах і його вплив 

на державну конкурентоздатність, Україна зайняла 75-е місце. 

До позитиву України відносяться фактори людського капіталу (високий 

рівень грамотности дорослого населення і охоплення населення вищою освітою), 

відносно низька вартість мобільного зв’язку і інтернету [11]. Але в нашій країні 

не розвинутий внутрішній ринок, недостатнє фінансування ІКТ-сектора, неефективна 

юридична система і слабке залучення компаній і державних структур до  

інформаційних технологій, тобто усього того, що заважає державі вище піднятися у 

рейтингу.  

На жаль, ці недоліки в поширенні ІТ-технологій і розробці ІТ-стратегій 

характерні як в цілому країні, так і стосуються окремих її напрямів розвитку, зокрема  

й освіти. Традиційна вузівська система сьогодні переживає процес кардинальних 

перетворень, викликаних новими потребами суспільного розвитку, побудовою 

інформаційного суспільства, жорсткою конкуренцією на ринку освітніх послуг, що 

потребує реалізації нової ролі вищих навчальних закладів не тільки як центрів науки 

і освіти, але і як основних суб’єктів інноваційної діяльності. У зв’язку з цим 

актуальним завданням є дослідження факторів, що впливають на підвищення 

інноваційного потенціалу вишів.  

http://programa.gobiernoenlinea.gov.co/apc-aa-files/5854534aee4eee4102f0bd5ca294791f/UNDESA_e_government_survey_2012.pdf
http://www.weforum.org/
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Найважливіша характеристика сучасного вищого навчального закладу, його 

здатність до покращення роботи, до стійкого розвитку і досягнення нового якісного стану 

визначається рівнем і ступенем розвитку його інноваційного потенціалу. Узагальнюючи 

різні підходи до визначення поняття інноваційного потенціалу, під цим терміном 

розуміємо сукупність ресурсів, що достатні для здійснення ефективної інноваційної 

діяльності і  визначають гранично можливий рівень вкладу інноваційної діяльності в 

покращення фінансових показників [3].  

Інноваційний вищий навчальний заклад особливо гостро потребує 

стратегічного планування, оскільки воно дозволяє реально встановлювати високі 

результати інноваційної діяльності і визначати ресурси, які знадобляться для гарантії 

успіху, а також вживати необхідні заходи для досягнення поставлених цілей. Це, в 

свою чергу, дозволить підвищити конкурентоспроможність вишів  шляхом 

концентрації інноваційних ресурсів і забезпечить суттєве покращення результатів 

його діяльності, змінить потреби своїх цільових сегментів споживачів, забезпечить 

ефективне керівництво [6].  

Інструментом ефективного управління діяльністю іннова-ційного вищого 

навчального закладу (далі – внз) служить збалансована система показників  − 

“balanced scorecard”( далі − BSC), розроблена Р. Капланом і  Д. Нортоном [9]. BSC 

реалізує алгоритм стратегічного управління (починаючи з планування і закінчуючи 

моніторингом) і окрім традиційних фінансових показників використовує результати 

діяльності компанії, пов’язані з задоволенням споживачів, організацією внутрішніх 

процесів і здатністю компанії до інновацій. І хоча діяльність сучасного внз і бізнес-

організацій, для яких була розроблена збалансована система показників, істотно 

розрізняються, структура BSC повністю відповідає цілям і особливостям 

функціонування сучасних внз. Визначивши за головну мету підвищення 

інноваційного потенціалу внз, розглянемо чотири основних напрямки відповідно до 

BSC для опису стратегічних цілей: фінанси, взаємодію зі споживачами, внутрішні 

бізнес-процеси, навчання та зростання і з’ясуємо, яку роль у реалізації стратегії 

відіграють ІТ.  

Фінансова складова є головним показником ефективності діяльності внз, 

тому стратегія повинна описувати, яким чином доцільно забезпечити стійке 

зростання вартості. Основними напрямами підвищення фінансової стійкості внз 

можуть бути: забезпечення зростання прибутків за рахунок скорочення витрат, 

створення нових джерел прибутків, підвищення ефективності наукових досліджень 

викладачів і студентів, активізація на ринку додаткової професійної освіти 

(впровадження нових освітніх продуктів, залучення нових споживачів за рахунок 

ухвалення договорів на цільову підготовку спеціалістів).  

Варто відзначити, що жоден із зазначених напрямів у галузі ефективної 

фінансової діяльності не може бути реалізований без відповідної інформаційної 

підтримки. Так, зниження витрат найвищою мірою може бути досягнуто за рахунок 

впровадження системи дистанційного навчання. Використовуючи інформаційні 

системи фінансового планування, можна знайти раціональний розподіл фінансових 

засобів.  

Розширення спектру додаткових освітніх послуг передбачає моніторинг 

регіонального ринку праці, що можна здійснити лише за комп’ютерної підтримці, а 
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залучення нових учнів у системі додаткового професійного навчання не  можливе без 

спілкування в глобальній мережі і участі внз в електронних торгах за право 

отримання держзамовлення на підвищення кваліфікації або перепідготовку кадрів. 

Ефективність управління фінансовими коштами внз дозволяє підвищити 

інформаційні підсистеми академічного контролінгу і аутсорсингу.   

Основною умовою покращення фінансових показників внз є ефективна 

взаємодія з цільовими групами споживачів, до яких можна віднести органи влади, 

навчальні заклади, потенційних роботодавців тощо. Це повністю збігається з 

відомою концепцією так званого “гнучкого” університету  (responsive universiti), яка 

передбачає переорієнтацію його діяльності з процесу на результат, причому саме на 

той, якого потребує споживач.  Стосунки зі споживачами серед стратегічних цілей 

визначають цільові сегменти споживачів вищого навчального закладу і показники, за 

якими буде вимірюватися виконання внз поставлених цілей. Крім того, ця складова 

повинна включати конкретне визначення тієї споживацької цінності, яку виш 

пропонує для цільового сегмента ринку. Це можуть бути такі аспекти діяльності, як 

розробка портфеля нових навчальних продуктів і послуг; використання їх гнучкої 

оплати і конкурентної ціни; широка диференціація навчальних продуктів і послуг за 

кількома ключовими напрямами з метою їх доступності для важливих сегментів 

ринка з урахуванням доходів населення; пропозиція широкого асортименту програм 

підготовки і перепідготовки; відповідність форм, методів і засобів навчання вимогам 

Державного освітнього стандарту (ДОС), студентів, роботодавців; розвиток нових 

форм ефективних партнерських відносин.  

У реалізації стратегічних цілей відносин внз зі споживачами його продуктів 

та послуг значну роль відіграють ІТ. Інформаційні системи моніторингу (наприклад, 

інноваційного розвитку внз, прибутковості освітніх послуг і продуктів тощо) 

дозволять своєчасно отримувати і аналізувати інформацію про об’єкти і процеси, що 

вивчаються. Використання засобів інформатики і інформаційного моделювання усіх 

процесів, що змінюються, дозволить обґрунтовано зробити вибір оптимальних 

варіантів і шляхів діяльності на відміну від традиційних, що розвивалися не по 

заздалегідь обґрунтованому плану, а методом "спроб і помилок" без урахування 

негативних наслідків і аналізу альтернативних рішень. Розділ внутрішніх бізнес-

процесів часто не отримує належного відображення в стратегічних цілях, хоча саме 

він дозволяє їх збалансувати, визначає важливі для досягнення успіху внутрішні 

бізнес-процеси, в яких внз може досягти досконалості. Саме внутрішні бізнес-

процеси (освітня, виховна, науково-дослідна, закупівельна, консультаційна та інші 

види діяльності) дозволяють створити необхідну споживацьку цінність для клієнтів і 

досягти поставлених фінансових показників. Найважливішим із них для інноваційно-

орієнтованого внз є досягнення високої якості розробки та реалізації наукових і 

навчальних програм. 

В удосконаленні та підтримці бізнес-процесів внз велику роль відіграють 

інформаційні технології, які дозволяють автоматизувати управління навчальним 

процесом, забезпечити доступ до світових інформаційних ресурсів, ефективно 

управляти ризиками і портфелями проектів у різних сферах діяльності внз, 

аналізувати і управляти інноваційною діяльністю. Автоматизація процесів 

самодослідження, атестації, акредитації, ліцензування і комплексної оцінки 
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діяльності внз дозволить створити “прозору” систему, що дозволить виявити 

сукупність критичних бізнес-процесів, щоб обґрунтовано застосувати в них 

інноваційні методи поліпшення діяльності; зв’язати політику в галузі якості зі 

стратегією; визначити причинно-наслідкову сукупність цілей для процесів і 

показники виконання цих цілей; визначити заходи, ресурси, терміни і 

відповідальність, необхідні для реалізації поставлених цілей.  

Для досягнення трьох перших розділів своїх стратегічних цілей 

(фінансового, споживчого і розділу внутрішніх бізнес-процесів) внз необхідно 

запланувати конкретні зміни у навичках персоналу, системах і процедурах, здатних 

забезпечити заплановане зростання інноваційного потенціалу. Тому інноваційно-

орієнтований внз повинен приділяти значну увагу четвертій складовій стратегічного 

планування – безперервному навчанню і вдосконаленню, що описує, як люди, 

технології і організаційна культура сприяють реалізації стратегії. Інформаційні 

технології у даному випадку забезпечують ефективні комунікаційні процеси через 

корпоративний портал, системи дистанційного навчання і консультування, 

офіційного сайту внз.  

Проведений аналіз змісту основних розділів стратегічних цілей інноваційно-

орієнтованого вищого навчального закладу показав, що успішна реалізація 

стратегічного плану та його інноваційний потенціал прямо залежить від 

використання ІТ. Однак результативна системна робота з інформатизації для 

організації ефективного інтегрованого корпоративного процесу з розвитку, 

супроводженню і використанню ІТ у відповідності до основних цілей і напрямків 

розвитку внз можлива лише на основі довгострокового плану розвитку 

інформаційного забезпечення ІТ-стратегії від теперішнього стану до цільового. 

 Наприклад, сьогодні лише половина підприємств і закладів Росії мають 

власну ІТ-стратегію внаслідок високої вартості її розробки, а також через труднощі її 

створення власними силами внаслідок слабкої теоретичної бази і концептуальної 

зрілості принципів її формування. Аналогічні труднощі в застосуванні ІТ-стратегії 

виникають і в України.  

Крім того, аналіз функціонального моделювання розробки ІТ-стратегії [6]  

показав, що вона може бути створена на основі добре опрацьованої корпоративної 

стратегії, в якій детально описані усі бізнес-процеси, тенденції розвитку внз, 

конкурентні тенденції, а також вимоги до ІТ. При розробці ІТ-стратегії для 

виявлення можливостей оптимізації і інновацій необхідно забезпечити синхронізацію 

внз з ІТ-сервісами, що доцільно виконати за допомогою компонентної моделі ІТ [3]. 

Аналіз ІТ за допомогою компонентної моделі дозволяє з’ясувати необхідні, але поки 

що не реалізовані функції ІТ, а також уточнити відповідальність за функції, що 

реалізуються, і сформувати обґрунтовані вимоги до цільового рівня зрілості ІТ-

процесів, які забезпечать підвищення інноваційного потенціалу внз і ефективне 

управління інноваційними процесами. 

Отже, розробка ІТ-стратегії і  застосування ІТ-технологій у країнах СНГ і 

найближчих наших сусідів знаходиться в зародковому стані, але має потенціал 

системотворчої, інтегрованої і координованої ролі в діяльності інноваційно-

орієнтованого вищого навчального закладу, а також у значній мірі визначає його 

інноваційний потенціал. Сучасні інформаційні технології  дозволяють проводити 
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систематичний моніторинг діяльності внз, комплексно враховувати різноманітні 

внутрішні і зовнішні фактори, що впливають на якість управлінських рішень, і 

оперативно на них реагувати, що дозволить системно розвиватися вищому 

навчальному закладу. Також відзначимо, що системне, ефективне використання ІТ-

технології  може бути реалізоване лише на основі ІТ-стратегії вищого навчального 

закладу з використанням досвіду світових стратегічних шкіл. 
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On the basis of the scientific analysis of the purposes of the strategic planning of 

the activity of the innovation-oriented universities to show the influence of IT- strategy on 

its innovation potential and to offer the usage of IT, which support the realization of these 

purposes in four basic directions in accordance with the system BSC.  
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