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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСНО-ОРІЄНТОВАНОЮ 
БІБЛІОТЕКОЮ

Розглянуто становлення стратегічного управління загалом 
та в бібліотеках зокрема. Особлива увага приділяється процесно-
му підходу в стратегічному управлінні. 
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Рассмотрена краткая история становления стратегического 
управления в целом и в библиотеках в частности. Особенное вни-
мание уделено процессному подходу в стратегическом управлении. 
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Діяльність організацій, зокрема бібліотек, у сучасному світі без-
посередньо залежить від їхньої ефективності і результативності, 
здатності досягати мети і вчасно реагувати на виклики часу й ото-
чення. Відповіді на запитання «Як це реалізувати?» та дієві інстру-
менти і пропонує стратегічне управління (менеджмент). У зв’язку зі 
швидкими змінами оточуючого середовища та критичною необхід-
ністю для українських бібліотек зміцнити власні позиції в суспіль-
стві, впровадження стратегічного управління в бібліотеках є надзви-
чайно актуальним. 

Мета — дослідити історію розвитку стратегічного управління в 
цілому та в бібліотеках зокрема; визначити поняття стратегічного 
управління бібліотекою та його місце в загальній системі управлін-
ня процесно-орієнтованою бібліотекою.

Аналізуючи розвиток управління організаціями, можна зазна-
чити, що перші ідеї та усвідомлення того, що існування організації в 
тривалій перспективі залежить не лише від належної роботи праців-
ників, але й від ефективної діяльності керівників, були сформовані 
ще в 30-х рр. ХХ ст. У той же час німецький вчений Фріц Нордсік 
сформулював ідею переорієнтування організацій із функціональних 
на процесні. Практика діяльності засвідчила, що успішність органі-
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зації залежить не лише від її внутрішніх процесів, а й від зовніш-
нього середовища, яке постійно змінюється, і лише коли результат 
діяльності організації необхідний споживачам. Саме це і стало пе-
редумовами розвитку стратегічного управління, відповідно до якого 
особлива увага в управлінні надавалася не внутрішньому середови-
щу організації, а його постійному змінному зовнішньому оточенню. 
Основним завданням управління стало забезпечення вчасного й 
адекватного реагування організації на зміни її зовнішнього оточен-
ня. 1950-60-ті рр. можна визначити як період зародження страте-
гічного управління. Саме тоді були чітко сформульовані та почали 
застосовуватися довготермінове та стратегічне планування, SWOT-
аналіз. Це відображено в працях Ф. Селзніка [7], який визначив, що 
основою для прийняття «адаптивних» рішень організації є її місія, 
яка має бути сформульована відповідно до вимог зовнішнього сере-
довища, зокрема споживачів, П. Друкера [15], котрий запропонував 
концепцію управління відповідно до цілей організації, А. Чандлера 
[1], який наголосив, що структура організації визначається її стра-
тегією, а в разі, якщо структура не узгоджується зі стратегією, то 
підприємство діє неефективно. Усі озвучені ідеї узагальнив та сис-
тематизував І. Ансоф [8], що започаткувало концепцію стратегічно-
го управління. У 1968 р. Ф. Нордсік у праці «Організація підприєм-
ства» висвітлив ідею процесно-орієнтованого підходу в управлінні 
організацією. Після Розширеної конференції з питань стратегічного 
управління, яка відбулася в 1977 р. у Пітсбурзі (США), де підсумова-
но розвиток, виокремлено основні напрями розвитку стратегічного 
управління та розподілено на оперативне та стратегічне управління, 
де останнє починає впроваджуватися у великих комерційних ком-
паніях, таких як General Electric, IBM, Coca-Cola. Серед теоретиків 
стратегічного управління слід виокремити М. Портера, який виклав 
свої теорії в декількох працях та розробив методику аналізу конку-
рентоспроможності [18]. Серед сучасних західних дослідників стра-
тегічного менеджменту також необхідно назвати Дж. Хіггінса [3], 
Д. Шендела та С. Хофера [4], А. Томпсона та Дж. Стрикленда [21]. 
У Росії питання стратегічного управління вивчав О. Виханський [11], 
в Україні — З. Шершньова, С. Оборська [22] та ін. 

Функціональний підхід в управлінні організаціями, орієнто-
ваний на виготовлення продукції та її успішну реалізацію, був ло-
гічним і успішно застосовувався в індустріальному суспільстві. 
Розвиток інформаційного суспільства та високий динамізм змін, що 
відбуваються в зовнішньому середовищі, зумовили виникнення су-
часної парадигми управління, яка передбачає перехід від системно-
диференційованої (функціональної) до системно-інтегрованої 
(процесної) структури управління. Процесний підхід означає по-
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слідовність змін стану чого-небудь. Відповідно до праць керівників, 
управління потрібно розглядати як безперервний процес виконання 
взаємопов’язаних дій, кожна з яких є також процесом, важливим 
для успішного управління організацією.

Із 80-х рр. XX ст. і дотепер у стратегічному управлінні активно 
розвивається та застосовується процесний підхід, спочатку — у біз-
несі, а потім і в некомерційному секторі, державних та громадських 
організаціях, зокрема в закладах освіти та культури. Якщо розгляда-
ти це питання стосовно інформаційно-бібліотечної галузі, то можна 
зазначити, що стратегічне управління активно розвивається в бібліо-
теках західних країн (США, Європи, Австралії) останні 20 років. Це 
відображено в працях Р. Метца [6], К. Дейс та М. Петровськи [2], 
Дж. Мес’юза [5] та ін. У Росії питання стратегічного менеджменту в 
бібліотеках вивчали В. Дівінський [13], І. Суслова [19] та ін. У своїх 
дослідженнях вони розглядали й теоретичні питання, й досвід за-
хідних колег, і пропонували своє бачення можливостей розвитку 
стратегічного менеджменту в бібліотеках Росії. 

Українські дослідники, які розглядають бібліотечний менедж-
мент відзначають необхідність змін в управлінні бібліотеками в ін-
формаційному суспільстві. Так, у праці В. Ільганьєвої [16] запропо-
новано нові стратегії розвитку бібліотек у нових умовах. У дисер-
тації Л. Петрової [17] обґрунтовано необхідність змін в управлінні 
бібліотекою для успішного функціонування бібліотеки в сучасних 
умовах, зокрема «необхідність науково обґрунтованого управління 
стратегічними змінами». Також І. Давидова [12] у своєму науко-
вому дослідженні «на основі аналізу техніко-технологічних та 
організаційно-структурних змін у сфері бібліотечної діяльності» 
з’ясувала, «що необхідність подальшої трансформації та якісного 
розвитку бібліотек в інформаційному суспільстві» суперечить тра-
диційним формам управління. У праці В. Дригайло [14] використано 
поняття «процесний підхід» в управлінні. А. Тавальбех [20] дослідив 
стратегічне управління бібліотечною діяльністю, де розглядається 
поняття «стратегічного управління» бібліотекою та пропонується 
система стратегічного управління бібліотекою, в межах якої автор 
виокремлює 9 основних рішень та дій. Стратегічне управління в біб-
ліотеках ВНЗ досліджує у своїй праці Н. Апшай [9], де розробляє 
«стратегічні позиції розвитку бібліотек ВНЗ в умовах реформуван-
ня освіти та інформатизації суспільства». У цих працях стратегічне 
управління бібліотеками представлене як стратегічне планування: 
розроблення стратегічного плану (дерево цілей) і впровадження та 
контроль його реалізації. Стратегічне планування в бібліотеках дослі-
джує і в публікації О. Василенко [10]. У жодному з означених дослі-
джень не йдеться про стратегічне управління бібліотекою як процес. 
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Слід зазначити, що окремі елементи й інструменти стратегічно-

го управління, наприклад, визначення місії, SWOT-аналіз, страте-
гічне планування тощо уже використовуються українськими біб-
ліотеками. Особливого значення набувають спеціальні тренінгові 
програми зі стратегічного планування, які застосовуються в тренін-
гових центрах, що були відкриті за сприяння програми Бібліоміст, 
фінансованої Фондом Білла та Мелінди Гейтс, яка працює в Україні 
з 2008 р. Також багато бібліотек різних форм та підпорядкування 
розробляють і впроваджують власні стратегії розвитку. Однак нам 
не відомо жодного факту впровадження в українських бібліотеках 
системи стратегічного управління як цілісного безперервного про-
цесу. Можна відзначити, що стратегічне управління в українських 
бібліотеках зводиться до стратегічного планування, яке було акту-
альним в західному світі до кінця ХХ ст.

Існують різні визначення поняття «стратегічне управління». 
Наведемо деякі з них. 

Процес управління з метою здійснення місії організації завдяки 
взаємодії організації з її оточенням (Дж. Хіггінс [3]). 

Процес визначення взаємодії організації з її оточенням, що вті-
люється завдяки використанню обраних цілей та досягненню бажа-
ного результату, розподіляючи ресурси організації відповідно до 
ефективного плану дій (С. Хофер та Д. Шендел [4]).

Процес, засобами якого менеджери встановлюють довготер-
мінові напрями розвитку організації, її специфічні цілі, розвива-
ють стратегії їх досягнення з огляду на всі можливі внутрішні та 
зовнішні обставини й виконують обраний план дій (А. Томпсон та 
Дж. Стрикленд [21]).

Управління організацією, що основується на людському потен-
ціалові як основі організації, орієнтує виробничу діяльність на за-
пити споживачів, оперативно реагує та проводить своєчасні зміни 
в організації, що узгоджується із запитами оточення та дозволяють 
досягати конкурентних переваг, що загалом надає можливості орга-
нізації вижити в протягом тривалого терміну, досягаючи при цьому 
своїх цілей (О. Виханський [11]).

Реалізація концепції, в якій поєднуються цільовий та інтеграль-
ний підходи до діяльності підприємства, що надає змоги встанов-
лювати цілі розвитку, порівнювати їх з наявними можливостями 
(потенціалом) підприємства та впорядковувати завдяки розро-
бленню та реалізації системи стратегії («стратегічного набору») (З. 
Шершньова, С. Оборська [22]).

Поняття «стратегічне управління» в інформаційно-бібліотечній 
галузі визначається так:
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Стратегічне управління бібліотекою — це управління, яке осно-

вується на кадровому потенціалі, орієнтує функції бібліотеки на 
запити користувачів, оперативно реагує та своєчасно проводить 
зміни в бібліотеці, які узгоджуються з вимогам зовнішнього серед-
овища, що загалом надає можливості бібліотеці функціонувати 
в довготерміновій перспективі та досягати при цьому своїх цілей 
(В. Дівінський [13]). 

Стратегічний менеджмент — рішення та дії, що відображені в 
планах, спрямованих на вирішення мети та завдань, які постають пе-
ред бібліотекою (А. Тавальбех [20]).

Стратегічне управління основується на людському потенціалові, 
орієнтує всю бібліотечну діяльність на потреби читачів, оперативно 
реагує та  проводить своєчасні зміни в бібліотеці, які узгоджуються 
з вимогами зовнішнього середовища, що загалом надає можливості 
бібліотеці розвиватися в довготерміновій перспективі та досягати 
при цьому своїх цілей (І. Суслова [19]).

Стратегічне управління (менеджмент) як процес у системі 
процесно-орієнтованої організації, зокрема і бібліотеки, є осно-
вним процесом, що відображено на рис. 1, і, разом з основними й 
забезпечувальними процесами, спрямований на задоволення потреб 
та очікувань споживачів. У системі управління бібліотекою страте-
гічний, ресурсний та виробничий менеджмент є взаємозалежними, 
хоча вплив стратегічного менеджменту як основного процесу є ви-
значальним. Оскільки інформаційні ресурси є базою для створення 
основних продуктів та послуг бібліотеки, то слід зазначити, що під 
управлінням інформаційними ресурсами як забезпечувальним про-
цесом маються на увазі інформаційні ресурси, які необхідні та забез-
печують результативність основних процесів діяльності бібліотеки. 

Отже, пропонуємо визначення стратегічного управління бібліо-
текою.

Стратегічне управління бібліотекою — це керівний безперерв-
ний процес, що здійснюється в контексті стратегічної ідеї (візії, цін-
ностей, місії) бібліотеки, основується на людському потенціалові, 
орієнтує діяльність бібліотеки на потреби споживачів (користува-
чів), оперативно реагує на виклики оточення та впроваджує своє-
часні зміни, які дозволяють досягати бібліотеці конкурентних пере-
ваг. Стратегічне управління спрямоване на успішність бібліотеки в 
довготерміновій перспективі та досягнення поставлених цілей.

Потрібно виокремити три основні групи проблем, які вирішує 
стратегічне управління: 
– ті, що безпосередньо пов’язані з основними цілями бібліотеки 

(та їх досягненням); 



Соціальні комунікації                                                                                                  
– ті, що пов’язані з будь-яким елементом бібліотеки, якщо він є 

важливим та необхідним для досягнення визначеної мети, але 
нині відсутній або недостатній; 

– ті, що пов’язані з неконтрольованими факторами зовнішнього 
оточення.
Три основні питання, на які відповідає стратегічне управління: 

– де і в якому стані бібліотека перебуває нині? 
– де і який стан бібліотека передбачає через 3, 5, 10 років? 
– яким чином досягти бажаного результату?

Саме таке розуміння стратегічного управління запропоновано 
для застосовування в інформаційно-бібліотечній сфері. 

Отже, можна дійти висновку про необхідність створення моделі 
стратегічного управління як безперервного процесу та її впрова-
дження в українських бібліотеках. Упровадження сучасної системи 
стратегічного управління є нагально необхідним для трансформації 
українських бібліотек у процесно-орієнтовані організації, які мати-
муть на меті ефективну реалізацію стратегії, будуть здатні опера-
тивно реагувати на очікування своїх користувачів та швидкі зміни 
навколишнього середовища. Це вможливить якісні зміни бібліотеки, 
зокрема, в освітньому, науковому та культурному середовищах 
українського суспільства. Окрім того, зміна суті існування бібліо-
тек лише від виконання своїх функцій на реалізацію амбітних стра-
тегій, а також демонстрування бібліотеками конкретних резуль-

Розробка та реалізація стратегії,
монітиринг результатів

Стратегічн. менеджмент

Направляючий процес

Ресурсний менеджмент

Забезпечувальні процеси

Виробничий менеджмент

Основні процеси

Управління людськими ресурсами

Управління фінансовими ресурсами
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Рис. 1. Стратегічне управління (менеджмент) як направляючий 
процес системи управління процесно-орієнтованої бібліотеки.
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татів дозволять поліпшити імідж і посилити позицію бібліотек у 
суспільстві. 
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