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Стратегічне планування в університетах: досвід України
Основні принципи ефективного управління включають в себе обов’язкове затвердження місії
організації та наявність стратегічного плану. Це саме стосується і конкретних організацій,
наприклад, університетів. Метою статті є перевірка гіпотези про те, що на сьогоднішній день,
більшість українських університетів не переймаються цими складовими ефективної діяльності
(принаймні, не згадують про них на своїх сайтах). Було проведено аналіз сайтів топ 50 з 289
українських університетів, який показав, що 29 з 50 не мають місії (не згадують про неї на сайті),
а 8 університетів не мають стратегії. Автори визначили, що найбільш поширеними помилками
у розробці стратегії є брак кількісних показників, з особливою увагою на висвітленні отриманих
результатів; включення в текст статті тематичних розділів, які не описують перспективи
розвитку університетів, і т.д.
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Стратегическое планирование в университетах: опыт Украины
Основные принципы эффективного управления включают в себя обязательное утверждение
миссии организации и наличие стратегического плана. То же касается и конкретных
организаций, к примеру, университетов. Целью статьи является проверка гипотезы о том, что на
сегодняшний день, большинство украинских университетов не беспокоятся об этих
составляющих эффективной деятельности (по крайней мере, не упоминают о них на своих
сайтах). Был проведен анализ сайтов топ 50 из 289 украинских университетов, который показал,
что 29 из 50 не имеют миссии (не упоминают о ней на сайте), а 8 университетов не имеют
стратегии. Авторы определили, что наиболее распространенными ошибками в разработке
стратегии является нехватка количественных показателей, с особенным вниманием на
освещении полученных результатов; включение в текст статьи тематических разделов, не
описывающих перспективы развития университетов, и т.д.
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