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З метою підвищення конкурентоспроможності на 
ринку освітніх послуг та наукової діяльності в 
Україні та за її межами сучасний вищий навчаль-

ний заклад проходить міжнародну сертифікацію.
Сертифікація – процедура, завдяки якій третя сто-

рона дає письмову гарантію, що продукція, процес або 
послуги відповідають заданим вимогам.

Сертифікат відповідності – документ, виданий у 
відповідності з правилами сертифікації, в якому зазна-
чається, що дана продукція (процес або послуга) відпо-
відають конкретному стандарту або іншому норматив-
ному документу.

Тому сьогодні в діяльності вищих навчальних за-
кладів, які бажають вижити в умовах жорсткої конку-
ренції і які поставили ціль – пройти міжнародну серти-
фікацію, можна вказати такі процесі:

– перехід до комплексний оцінки діяльності на-
вчальних закладів яки суміщують процедури ліцензу-
вання, акредитації і показники наявності та ефектив-
ності внутрішніх систем контролю якості освіти;

– широке розповсюдження в ВНЗ робіт по ство-
ренню, впровадженню и сертифікації внутрішніх систем 
управління якістю відповідно до вимог міжнародних 
стандартів по менеджменту якості серії ISO 9001:2008 
та других моделей менеджменту якості;

– інтернаціоналізація и гармонізація освіти, в 
тому числі і по критеріям його якості, с другими сис-
темами освіти (в межах Болонської декларації) з метою 
залучення додаткових внутрішніх споживачів і виходу 
на міжнародні ринки освітніх послуг.

Вказані процеси потребують розробки (перегляду) 
концепції, моделі, принципів побудови і функціонуван-
ня існуючих внутрішніх систем контролю якості освіти.

Необхідно також чітко вказати критерії наявнос-
ті і ефективності внутрішніх систем контролю якості 
освіти, котрі могли б використовуватися міжнародни-
ми експертами при проведенні атестаційної експерти-
зи навчальних закладів. Система менеджменту якості 
ВНЗ, потребує створити модель, відповідно до якій 
вона буде будуватися.

В статті розглядається підхід Дніпропетровського 
університету економіки та права імені Альфреда Но-
беля до вирішення даної проблеми. З метою розробки 
концепції, моделі та критеріїв ефективності внутріш-
ній системи менеджменту якості вченими університету 
проведено аналіз вітчизняного та и зарубіжного попиту 
в цієї галузі (у тому числі Росії, країн Європи і США.

В основу робочої моделі покладені дві базові мо-
делі: Бельгійсько-нідерландська модель покращення 

якості освіти, основана на моделі Європейського фонду 
з менеджменту якості (EFQM), і модель конкурсу Мінос-
віти Росії «Внутривузовские системы обеспечения каче-
ства подготовки специалистов». Ці моделі дуже прости 
для розуміння та використання, є найбільш досконали-
ми і направлені на стимулювання ВНЗ к застосуванню 
принципів Всебічного менеджменту якості (TQM), по-
шуку постійного поліпшення якості надання освітніх та 
и науково-дослідних послуг. Модель, яка пропонується, 
та критерії ефективності внутрішньої системи менедж-
менту якості можуть використані для проведення само-
оцінки і визначення напрямів для поліпшення діяльності 
ВНЗ, а також дозволять закладам підготуватися до зо-
внішній перевірки при проведенні атестаційної експер-
тизи. Самооцінка може проводиться на різних рівнях: на 
рівне закладу в цілому, на рівне факультету, кафедри або 
структурного підрозділу. Оцінка системи менеджменту 
якості ВНЗ проводиться по дев’яти критеріям моделі.

Модель и процедура оцінки наявності і 
ефективності системи менеджменту якості дає 
рекомендації, як для ВНЗ, так і для експертів, яки 

приймають участь у процедурі міжнародної сертифікації 
закладу. Вона має визначену толерантність до других мо-
делей систем менеджменту якості, наприклад, до моде-
лей, які відповідають стандарту ІСО 9001-2008.

ISO 9001:2008 – це стандарт управління якістю. 
Для отримання сертифікату відповідності ISO 9001:2008 
необхідно впровадити технології і процедури управлін-
ня, направлені на задоволення потреб споживачів та 
забезпечують якість товарів і послуг згідно законодав-
ству. Стандарт не гарантує якість та безпеку товарів та 
послуг, а тільки допомагає компаніям встановити сис-
тему управління, налаштовану на досягнення якості чи 
безпеки товарів та послуг.

Переваги сертифікації системи якості ВНЗ відпо-
відно до вимог ISO 9001:2008 наступні: підвищення ефек-
тивності процесів, оптимізація витрат; підвищення рів-
ня задоволення споживачів: суспільства, роботодавців, 
персоналу; залучення іноземних студентів, міжнародне 
наукове співробітництво; досягнення впевненості у ви-
сокій якості підготовки випускників, і підтримання її на 
високому рівні; отримання визнання на внутрішньому і 
зовнішньому ринках через процедуру сертифікації; під-
вищення рівня якості підготовки студентів та аспірантів.

При впровадженні системи управління якістю у 
вищих навчальних закладах одним з питань, що викли-
кають найзапекліші дискусії, є оцінювання діяльності 
вишу. З одного боку, у вишах України розраховується 
велика кількість показників їх діяльності, відповідно 
до стандартних вимог при ліцензуванні, акредитації 
та звітності до Міністерства освіти і науки, молоді та 
спорту України, але всі вони охоплюють лише один на-
прям діяльності закладу – навчальний процес та його 
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забезпеченість професорсько-викладацьким складом та 
матеріальними ресурсами. У той час як моніторинг сис-
теми якості вимагає комплексної оцінки діяльності ви-
щого навчального закладу відповідно до моделі системи 
якості на основі процесного підходу, яка включає від-
повідальність керівництва, управління ресурсами, ви-
мірювання, аналіз та поліпшення, та процеси життєвого 
циклу вишу. Для вирішення цього питання була запро-
понована модель оцінювання якості діяльності вишу за 
критеріями, орієнтованими на використання принципів 
Total quality management (ТQМ) і міжнародних стандар-
тів ІSО 9000, що є основою для впровадження систем 
управління якістю в організаціях.

З урахуванням цієї моделі інтегрований показник 
якості діяльності вишу Qпроц можна розрахувати за фор-
мулою: 4

1

,i
i

Q Q



де      Qі – показник якості і-того ключового процесу;

Рі – ваговий коефіцієнт і-того процесу;
1,4i  – кількість ключових процесів.

Кожен з ключових процесів Qі має бути описаний 
через системи загальних та спеціальних показників дано-
го процесу. Система загальних показників розроблена та-
ким чином, що характеризує будь-який процес та склада-
ється з трьох основних груп показників: зрілість процесу 
(визначення цілей процесу та розуміння їх персоналом; 
якість планування процесу; якість визначення вхідних/
вихідних даних; якість виконання процесу; якість веден-
ня документації; якість контролю процесу; якість удо-
сконалення процесу), забезпеченість процесу ресурсами 
(інформаційними, фінансовими, матеріальними, техніч-
ними, людськими) та часові характеристики (тривалість 
процесу та своєчасність виконання процесу).

Система спеціальних показників розробляється 
відповідно до бажаного рівня деталізації 
процесів діяльності вишу відповідно до моделі 

системи якості. Саме спеціальні показники визнача-
ють особливості та специфіку діяльності закладу, да-
ють можливість оцінити кожну найменшу складову 
його діяльності. Дана система оцінювання має три рівні 
деталізації: перший рівень деталізації – деталізація 
процесів відповідно до стандартів серії ІSО 9000 
(деталізація процесів життєвого циклу відбувається 
відповідно до основних виділених процесів діяльності 
вишу: навчальний, науковий та виховний процес); дру-
гий рівень – деталізація процесів першого рівня з ураху-
ванням карти процесів та підпроцесів, що виділяються 
у виші; третій рівень деталізації передбачає розроб-
ку показників ефективності для кожного підпроцесу 
другого рівня деталізації. Отже, саме третій рівень 
деталізації приймається за основний під час загального 
моніторингу системи управління якістю вишу.

Таким чином, поєднуючи обидві системи, ми оці-
нюємо кожен спеціальний показник третього рівня де-
талізації за всіма групами загальних показників. Для 
поглиблення індивідуального підходу до кожного спе-
ціального показника проводиться ранжирування спо-
чатку груп загальних показників, а потім кожного за-

гального показника всередині групи по важливості для 
конкретного спеціального показника. На основі рангів 
розраховуються вагові коефіцієнти для кожної оцінки, 
що була проставлена спеціальному показнику за загаль-
ними показниками, потім за групами загальних показ-
ників, після чого визначається загальна оцінка спеціаль-
ного показника Qіjkq.

Ранжирування проводиться по порядку змен-
шення значущості так, щоб виконувалось правило: 

1 2 ... ...i nP P P P     . В такому разі цій системі 
убутних уподобань найкращим чином відповідає систе-
ма вагів, що знижуються по правилу арифметичної про-
гресії, тобто за формулою Фішберна:

2 1
,

1
i

i

(n r + )
P =

n (n+ )
 


де       Pi – ваговий коефіцієнт i-того процесу;

ri – бали, виставленні i-тому процесу підчас ран-
жирування, 1,i = n;

n – загальна кількість процесів, n N .

При використанні формули Фішберна головною 
умовою є те, що всі критерії про ранжирувані 
по зменшенню значущості, але при оцінюванні 

системи якості можливий такий випадок, коли якісь з 
загальних, спеціалізованих показників, або ж самі про-
цеси є рівноважними і не можна визначити, якій з них 
головніший. Якщо виникає така ситуація, то цим показ-
никам присвоюються стандартизовані ранги. Отже, ранг 
для таких випадків буде розраховуватися за формулою:

1 ,

m

i=
i

b
r =

m



де       ri – ранг і-того фактору;
b – місце, зайняте фактором після попереднього 

визначення рангу;
m – кількість факторів, що отримали однакові 

ранги;
1,i = m.

Отже, зведена інтегрована оцінка системи управ-
ління якістю розраховується по формулі:

4

1 1 1 1

,
m l s

i ij ijk ijkq ijkq
i= j= k= q=

Q = P P P P Q
   
         

   

де   Ріj – вагові коефіцієнти процесів першого рівня 
деталізації;

Ріjk – вагові коефіцієнти підпроцесів другого рівня 
деталізації;

Ріjkq – вагові коефіцієнти спеціальних показників 
третього рівня деталізації;

Qіjkq – оцінки якості спеціальних показників тре-
тього рівня деталізації за загальними показниками.

Використовуючи наведену вище методику оціню-
вання системи управління якістю можна прослідкувати, 
які з процесів діяльності вищого навчального закладу є 
його «вузькими місцями» та навіть встановити можливі 
чинники цього. Проведення аудитів допоможе у вияв-
ленні конкретних невідповідностей та розробці коригу-
вальних дій по їх усуненню.
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Після проведення внутрішнього аудиту і форму-
вання плану коригувальних дій проводиться попере-
дній аудит сертифікаційним органом. Здійснюються 
коригувальні дії по акту перевірки і проводиться сер-
тифікаційний аудит.

Сертифікат відповідності системи якості дозволяє:
– отримати міжнародне визнання;

– членство у визнаних світовою спільнотою рей-
тингах провідних ВНЗ;

– отримати можливість видавати подвійні дипло-
ми разом з іноземними партнерами;

– приймати участь у програмах міжнародної 
мобільності та у міжнародних проектах тощо. n

У сучасних умовах проблеми управління персона-
лом, зокрема його мотивації, набувають ново-
го значення. Це пов’язано з тим, що від вміння 

керівника підприємства враховувати фактори, що впли-
вають на активність працівників залежить ефективність 
управління персоналом організації у цілому.

Про актуальність обраного напряму досліджень 
свідчить значна кількість публікацій за цією проблема-
тикою, особливої уваги заслуговує зростання кількості 
наукових видань та монографій, виданих авторами Гри-
ньовою В. М., Дороніною М. С., Єськовим А. Л., Семикі-
ною М. В., Тельновим А. С. [1–5]. Однак, як показує аналіз 
зазначених праць, у вітчизняній літературі недостатньо 
уваги приділяється індивідуалізації мотивації – мотивації 
працівників залежно від спрямованості їх діяльності на 
задоволення певних груп потреб, тобто типу мотивації.

Метою статті є визначення шляхів мотивації 
персоналу підприємства відповідно до типу їх трудових 
орієнтацій.

У роботі Р. Нірмайєра та М. Зайферта визначено 
ключові складові успішної діяльності працівника – це 
особистість, компетентність та сприятливі умови. Об-
ґрунтовано, що вплинути на особистість працівника май-
же неможливо, інша річ – створити сприятливі умови [6]. 
Однак не маючи інформації щодо особистості працівни-
ка, його потреб, здібностей, орієнтацій тощо, неможли-
во забезпечити йому умови для ефективної праці. Однак 
аналіз останніх досліджень і публікацій свідчить, що в 
менеджменті дослідженню впливу особистості на пове-
дінку не приділяється достатньої уваги [7]. Ця проблема 
детально вивчається у психологічних та соціальних на-
уках, де розроблено значну кількість теорій особистості. 
Їх використання в менеджменті дозволить підвищити 
ефективність управління персоналом, використовувати 
в повному обсязі потенціал кожного працівника. Тобто 
для розробки дієвого механізму мотивації працівників 
необхідним є визначення типу мотивації працівників 
підприємства – переважаючої спрямованості діяльності 
людини на задоволення певних груп потреб.

В сучасних наукових джерелах, в залежності від 
цілей авторів, наведено значну кількість таких типоло-
гій. У дослідженні ми використали типологію, запропо-

новану в [8], де виділено 12 мотиваційних чинників, які 
відповідають типам мотивації. Їх коротка характеристи-
ка наведена у табл. 1.

Дослідження типів мотивації працівників було 
здійснено на базі державного підприємства «Харків-
ський машинобудівний завод «ФЕД». Результати дослі-
дження представлено на рис. 1.

Як бачимо, переважна більшість працівників на 
підприємстві відносяться до першого типу, тобто у сво-
їй трудовій діяльності вони, в першу чергу, прагнуть 
отримати матеріальну винагороду.

Дослідження в області мотивації праці показують, 
що серед життєвих цінностей населення України матері-
альний достаток є пріоритетною цінністю. Оплата пра-
ці залишається найважливішим фактором, що визначає 
ставлення людини до неї. Однак рівень оплати праці 
українських робітників досить низький. Згідно ряду про-
цесних теорій (справедливості, очікування), нерівнознач-
ність затрачених зусиль і отриманої винагороди може 
привести до зниження ефективності та якості праці для 
досягнення рівноваги між вкладом і результатами.

Важливими трудовими орієнтаціями більшості 
працівників підприємства також є спрямування діяль-
ності на забезпечення потреб у добрих взаємовідноси-
нах із членами колективу (73% опитаних); у досягненнях 
(65%) та соціальних контактах (57%). Як бачимо, для за-
доволення більшості актуальних потреб підприємства 
не потрібні значні фінансові ресурси, тому підприєм-
ство має всі можливості для забезпечення ефективної 
системи мотивації персоналу.

Таким чином, мотивація повинна базуватися на 
врахуванні усієї сукупності факторів, що впливають на тру-
дову поведінку. Це дозволить реалізувати індивідуальний 
підхід при розробці механізму мотивації персоналу. n
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