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Бруй Оксана 

Науково-технічна бібліотека ім. Г. І. Денисенка Національного технічного університету 

України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», Київ, Україна 

Змінитися не можна зупинитися: впровадження процесу стратегічного 

управління в Бібліотеці КПІ 

«Якщо ви не знаєте, куди ви йдете, то сильно здивуєтесь, потрапивши не туди…» 

Марк Твен 

Сьогодні, щоб бути успішною та затребуваною, бібліотека повинна бути 

процесно-орієнтованою, інноваційною, гнучкою, клієнто-орієнтованою, 

сервісною, а персонал – постійно навчатися й удосконалюватися. Місія 

сучасної бібліотеки – створення цінності для свого клієнта. Впровадження 

стратегічного управління як безперервного процесу в систему управління 

бібліотекою, на наш погляд, є необхідною для цього умовою. 

У системі управління бібліотекою, як будь-якою іншою процесно-

орієнтованою організацією, стратегічне управління є направляючим 

процесом, який скеровує всю діяльність бібліотеки на реалізацію стратегії, на 

досягнення визначених стратегічних цілей. На вході процесу стратегічного 

управління ми маємо інформацію про внутрішні та зовнішні умови, ресурси 

(людські, фінансові, технічні, інформаційні), а також загальне первинне 

бачення (вектор) розвитку бібліотеки; на виході – успішно реалізовані 

стратегічні цілі. Запропонована нами модель процесу стратегічного 

управління складається із п’яти підпроцесів: стратегічний аналіз, 

формулювання стратегічної ідеї, визначення та розроблення стратегії, 

впровадження та реалізація стратегії й оцінка та контроль реалізації стратегії. 

Саме таку модель стратегічного управління ми впроваджуємо в Бібліотеці КПІ 

ім. Ігоря Сікорського. 
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У 2016 році нами було розроблено та розпочато реалізацію Стратегії 

Бібліотеки КПІ на 2017–2020 рр. http://ela.kpi.ua/handle/123456789/19291. У 

часових межах розроблення Стратегії зайняло 7 місяців, розроблення 

Стратегічного плану – 3 місяці, офіційне узгодження документів в 

університеті – 5 місяців. Реалізація Стратегії розпочалася одразу після 

визначення границь діяльності та стратегічної ідеї. Було прийняте рішення, 

що всі підпроцеси, пов’язані зі створенням стратегії розвитку бібліотеки – 

«стратегічний аналіз», «формулювання стратегічної ідеї» та «визначення і 

розроблення стратегії» – здійснюватиме робоча група. До її складу могли 

увійти всі бажаючі працівники бібліотеки. Таку стратегічну групу було 

сформовано у березні 2016 року. До її складу увійшли: директор, два 

заступники директора, вчений секретар, 4 завідуючих відділом, 3 провідних 

фахівців, керівників напрямів, 7 бібліотекарів, всього – 18 осіб. Після певної 

ротації (хтось залишив групу, хтось приєднався до її роботи), робоча група 

налічувала 20 осіб. Залучення широкого кола осіб, не дуже обізнаних зі 

стратегуванням, вплинуло на подовження терміну розроблення стратегії. 

Однак ми вважаємо, що це було вірним рішенням. Адже, коли стратегія 

розроблена, а зміни ініційовані самими працівниками, то вони будуть 

мотивованими та докладатимуть більше зусиль для досягнення результату. 

Декілька перших стратегічних сесій були присвячені ознайомленню учасників 

групи із сучасними підходами до управління організацією та відповідними 

управлінськими засобами, які потім використовувались у процесі 

впровадження стратегічного управління. Навчання проводила директорка 

бібліотеки, яка попередньо отримала управлінську освіту і володіє 

відповідними інструментами. Було проведено ряд занять за темами: 

загальна система управління бібліотекою як процесно-орієнтованою 

системою, стратегічне управління, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, оцінка ринків 

продуктів, оцінка ринків ресурсів, границі діяльності бібліотеки, клієнтський 
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ряд, стратегічна ідея, збалансована система показників (ЗСП) і стратегія 

розвитку бібліотеки. 

З початком роботи над розробкою нової стратегії розвитку бібліотеки 

збіглось навчання директорки бібліотеки Оксани Бруй та заступниці 

директорки Марини Друченко у Києво-Могилянській бізнес-школі на 

програмі «Стратегії розвитку» для бібліотекарів у лютому-квітні 2016 р. 

Знання, отримані під час навчання, сприяли кращому розумінню багатьох 

аспектів впровадження стратегічного управління та подальшого проведення 

змін в Бібліотеці КПІ. 

Стратегічна група розпочала свою роботу зі стратегічного аналізу. Для аналізу 

внутрішнього та зовнішнього середовища було застосовано SWOT-аналіз 

(частково), PEST-аналіз, проведено оцінку ринків ресурсів. Перед 

проведенням того чи іншого типу аналізу учасники робочої групи повторно 

розглядали особливості застосування конкретного інструменту. 

Було визначено основні сильні та слабкі сторони Бібліотеки КПІ, зовнішні 

сприятливі та загрозливі умови, проаналізовано основні, необхідні для 

успішної реалізації стратегії, ресурси: капітал (гроші); людський ресурс 

(праця); нематеріальні ресурси; матеріали і обладнання; капітальні активи 

(будівля). Особлива увага приділялася світовим трендам в розвитку освіти та 

науки, які, на думку членів робочої групи, впливатимуть на розвиток 

Бібліотеки КПІ у найближчі п’ять років: відкрита наука (Open Science); 

відкрита освіта (Open Education); ключова роль бібліотек для реалізації ідей 

Open Science та Open Education; інтенсивний розвиток і поширення 

інформаційних технологій (у тому числі, великі дані, інтернет речей, мобільні 

технології, соціальні мережі); більшість користувачів бібліотек – «цифрове 

покоління» (Digital Natives) та «цифрові громадяни» (Digital Citizens). 
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Вперше в організаційний контекст Бібліотеки КПІ введено поняття «клієнт». 

На засіданні робочої групи детально обговорювали різницю у термінах 

«читач», «користувач» та «клієнт» бібліотеки. Терміном «клієнт» 

позначаються всі, кому бібліотека пропонує певні продукти та додану 

цінність. 

Було визначено основні категорії клієнтів Бібліотеки КПІ, цінності, які їм 

пропонуватиме бібліотека, щоб задовольнити їх потреби, та визначено 

«ключового клієнта». У клієнтському ряді для Бібліотеки КПІ було визначено 

наступні категорії клієнтів: партнери; адміністрація КПІ; постачальники 

ресурсів; студенти-дослідники; викладачі-дослідники; дослідники поза КПІ 

(українські та закордонні); керівники підприємств; представники 

адміністрації КПІ. Було визначено межі системи для діяльності Бібліотеки КПІ, 

а викладачів-дослідників як ключових клієнтів бібліотеки. Клієнти, які 

знаходяться в клієнтському ряді за «викладачами-дослідниками», також 

отримують додану цінність від діяльності бібліотеки, але опосередковано, на 

це не витрачаються ресурси бібліотеки. 

Стратегічна ідея Бібліотеки КПІ: 

«Візія (ким ми хочемо бути): Бібліотека КПІ – процесно-орієнтований 

інтелектуальний, комунікаційний, інноваційний центр, визнаний 

університетською та фаховою спільнотами, який гнучко реагує на постійно 

змінні потреби та очікування клієнтів. Місія (для чого ми існуємо – що ми 

робимо, для кого і яким чином): задля інтегрування КПІ в світовий науково-

освітній простір створити і розвивати для дослідників університету 

середовище, що сприяє дослідженню, навчанню та викладанню, через 

якісний інформаційний супровід, сервісність та комфортний фізичний і 

віртуальний простір. Цінності (у що ми віримо й на що орієнтуємося у 

досягненні мети та щоденній роботі): сервісність та відповідальність; 
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відкритість та доступність; почуття та повага; досконалість та 

інноваційність» [1]. 

Стратегію бібліотеки розроблено в контексті загальної Стратегії розвитку КПІ 

ім. Ігоря Сікорського на 2012–2020 роки (2012 року) [2]. 

На етапі визначення стратегії були визначені стратегічні цілі, ініціативи 

(завдання) на їх виконання, індикатори для моніторингу та оцінювання 

результату та складена карта стратегії. 

В основу стратегічного управління в Бібліотеці КПІ покладено модель ЗСП 

(Balanced Scorecard), яка містить п’ять стратегічних перспектив: 

суспільство/університет; клієнти; фінанси; процеси; навчання та розвиток. За 

кожною із перспектив було визначено стратегічні цілі. У перспективі 

«суспільство/університет» визначено дві стратегічні цілі: підвищення 

якості наукових досліджень Університету; підвищення рівня підготовки 

бакалаврів, магістрів, PhD Університету. У перспективі «клієнти» визначено 

п’ять стратегічних цілей: підвищення якості підтримки дослідницької 

діяльності; підвищення якості підтримки навчання та викладання; комфортне 

фізичне середовище; комфортне віртуальне середовище; креативне 

комунікативне середовище, що стимулює творення та впровадження 

інновацій. У перспективі «фінанси» визначено одну стратегічну ціль: бюджет 

зростання, достатній для операційної діяльності бібліотеки та впровадження 

інновацій. У перспективі «процеси» визначено чотири стратегічні цілі: 

реінжиніринг процесів та їх максимальна автоматизація; оновлений 

«портфель послуг» з максимальним покриттям потреб клієнтів, які є їх 

«співтворцями»; актуальна колекція інформаційних ресурсів на різних носіях; 

систематичні залучені ресурси, достатні для основної діяльності Бібліотеки та 

нововведень. У перспективі «навчання та розвиток» визначено три 

стратегічні цілі: система розвитку персоналу, спрямована на підвищення 
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кваліфікації та вироблення компетенцій, умотивованості та сервісності; 

ефективна комунікація; системна наукова діяльність бібліотеки. Зв’язок між 

стратегічними цілями було представлено в «карті стратегії». 

Також було визначено конкретні ініціативи (завдання), які необхідно 

виконати, щоб досягнути тієї чи іншої цілі. Під час обговорення було 

виявлено, що виконання деяких ініціатив спрямоване на досягнення більше, 

ніж однієї цілі. У таких випадках ініціативи приписувалися до кожної із 

відповідних цілей. 

До кожної із стратегічних цілей було визначено один чи декілька показників, 

за якими визначатиметься досягнення цих цілей. Було проаналізовано та 

зафіксовано, які із показників є «показниками-охоронцями» / «показниками 

результату» (lag indicators), що показують та вимірюють досягнення певних 

стратегічних цілей, а які є «показниками-драйверами» / «показниками 

процесу» (lead indicators), що взаємодіють із стратегічними цілями іншої 

перспективи та запускають її в дію, впливаючи на результат її «показників-

охоронців» (lag indicators). 

Карта стратегії, стратегічні цілі, ініціативи та показники також лягли в основу 

Стратегії розвитку Бібліотеки КПІ на 2017–2020 роки, проект якої було 

презентовано спільноті університету у Всеукраїнський день бібліотек 

30 вересня 2016 року (https://youtu.be/B1xXJnS_4uo). 

У жовтні–грудні 2016 р. стратегічна група працювала над уточненням 

формулювання ініціатив (завдань) та показників до певних стратегічних 

цілей, допрацюванням системи показників та складанням стратегічного 

плану. Для кожного показника було визначено значення та дату початкового 

відліку. У більшості індикаторів датою початкового відліку є кінець 2016 року. 

Відповідальними за відстеження значення конкретного індикатора було 

призначено керівників відповідних напрямів. 
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У переведення стратегії в площину стратегічного плану були включені 

керівники окремих напрямів діяльності бібліотеки, в яких реалізуються 

відповідні стратегічні ініціативи. Стратегічний план на 2017–2020 роки 

складено у формі таблиці із наступними графами: стратегічні перспективи; 

цілі; ініціативи (завдання); заходи; результати виконання заходів; індикатори 

досягнення результату; терміни виконання заходу; відповідальні за 

виконання заходів. 

У січні, лютому та березні 2017 року відбувалося уточнення та остаточне 

погодження стратегії та стратегічного плану із адміністрацією університету. І 

стратегія і стратегічний план обговорювались не лише на засіданнях 

стратегічної групи, а й на спеціальних зустрічах з усіма керівниками напрямів 

роботи та в підрозділах з працівниками бібліотеки. 

Реалізацію стратегії було розпочато паралельно з її розробленням, одразу 

після проведення стратегічного аналізу та формулювання стратегічної ідеї. 

Реінжиніринг процесів – IDEF 0 проводиться з травня 2016. До кінця 2016 

року розроблено процеси верхнього рівня. Відповідно до цього розроблено 

та затверджено у квітні 2017 року процесно-орієнтовану організаційну 

структуру бібліотеки. З вересня 2016 року проводився набір працівників до 

оновлених підрозділів, насамперед, серед працівників Бібліотеки КПІ. 

Моніторинг та оцінювання реалізації стратегії проводять працівники Сектору 

аналітично-статистичної роботи Відділу перспективного розвитку за 

визначеною системою індикаторів. У жовтні–грудні 2016 року було створено 

початковий документ у формі таблиці, що містить основну інформацію про 

показники, який буде покладено в основу технічного завдання для 

розроблення Системи оцінювання ефективності процесів і результатів 

діяльності Бібліотеки. Основні поля таблиці: стратегічна перспектива; 

стратегічна ціль; індикатори-драйвери; індикатори-охоронці; значення 
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показника ... рік; дата початкового відліку значення показника; назва 

статистики, необхідної для визначення значення показника; статистика, 

необхідна для визначення значення показника; відповідальний за надання 

статистики. Передбачається, що на основі фіксованих показників, на початку 

кожного року у січні–лютому працівниками Сектору аналітично-статистичної 

роботи здійснюватиметься аналіз досягнення результатів стратегії. На 

підставі цього аналізу стратегічною групою прийматиметься рішення щодо 

необхідності внесення коректив у саму стратегію та стратегічний план. 

Директор бібліотеки здійснюватиме щорічний контроль за реалізацією 

стратегії та представлятиме результати перед працівниками бібліотеки, 

адміністрацією та спільнотою університету у формі публічного звіту. 

Результати першого року реалізації Стратегії було презентовано у 

Всеукраїнський день бібліотек 2017 року (див. https://youtu.be/-k9YhyLFV5E). 
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