Контроль та менеджмент якості
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Вступ
Останніми роками у всьому світі сталися серйозні
зміни пріоритетів у бізнесі та житті суспільства, а також науково-технічної революції, що продовжується, в
основі якої лежить використання новітніх інформаційних технологій у всіх областях людської діяльності. В
умовах постіндустріального суспільства, приналежність до якого декларують країни Заходу, стратегічно
поважно зайняти нішу на ринку високих технологій,
позбавитися від створення матеріаломісткої і ризикованої з екологічної крапки зору продукції. Ті країни,
які не зможуть цього зробити, назавжди залишаться
аутсайдерами в майбутній світовій економіці.
Все це привело до чіткого усвідомлення того,
що цінностями організації є не лише її активи, продукція, що випускається, і майно, але і її досвід, кваліфікація співробітників і їх лояльність, ноу-хау, культура, тобто все те, що входить в поняття "інтелектуальний капітал". На сучасному етапі розвитку ринку і
суспільства інтелектуальний капітал - основна цінність організації і вирішальний чинник в конкурентній боротьбі. Оцінка, накопичення і розвиток інтелектуального капіталу і, головне, управління їм для
досягнення цілей організації стали наполегливим завданням для провідних світових компаній.

Основний матеріал
У цьому сенсі не можуть залишатися осторонь
від процесу змін ані структура, ні форма вищої освіти. Це означає, що нові уявлення щодо якості освіти
будуть пов'язані не з адаптацією вищого навчального
закладу до нових умов, а з необхідністю глибокої
перебудови основ його діяльності.
Стратегія розвитку вищої освіти України має
увібрати в себе загальносвітові тенденції трансформації сутності і методів сучасної вищої освіти, яка у
багатьох розвинених країнах стала прискорювачем
економічного зростання, сприяла задоволенню зростаючих потреб і розкриттю творчого потенціалу особистості, забезпечила впровадження нових інформа© А.В. Задорожний, О.В. Грабовський, І.В. Осадчук

ційних технологій.
Системна економічна криза, яку переживала
Україна, не обминула і галузь вищої освіти. Спад
якості підготовки фахівців у середньотерміновій перспективі може серйозно позначитись у цілому на
конкурентоспроможності України на світовому ринку освітніх послуг. Серед інших недоліків слід вказати на утворення значного розриву між освітою, наукою та економікою. Можна виділити низку загальних
факторів, що суттєво погіршили рівень надання послуг вищої освіти. Це:
 скасування державного розподілу випускників
вищих навчальних закладів (ВНЗ);
 дефіцит фахівців, здатних працювати в умовах
ринкової економіки, і натомість надлишок традиційних
фахівців;
 нестабільний попит на фахівців – випускників
ВНЗ;
 зниження інтересу до оволодіння технічними
знаннями та набуття інженерної професії;
 скорочення фінансування з державного бюджету загальноосвітньої та наукової діяльності тощо.
Заходи, пов’язані з державною акредитацією, не
можуть бути достатніми, оскільки навіть виконання
ВНЗ усіх вимог законодавства не гарантує високої
якості освіти і, як наслідок, на сьогодні українська
вища освіта відстає від загальносвітових освітянських
процесів. У зв’язку з цим існує потреба у розробленні
та впровадженні сучасних методів організаційних
інновацій і менеджменту відповідно до вимог ДСТУ
ISO 9001-2009 „Системи управління якістю. Вимоги”
як важливого чинника прискорення розвитку всієї
системи вищої освіти та окремого ВНЗ [1].
Об’єктом дослідження є процес розроблення та
впровадження систем управління якістю (СУЯ) ВНЗ,
побудованої на основі спеціальної моделі, яка ґрунтується на процесному підході, загальній теорії систем з
обов’язковими зворотними зв’язками і циклами Шухарта – Демінга.
Предметом дослідження є методичне, нормативне та інформаційне забезпечення СУЯ ВНЗ, з урахуванням специфіки життєвого циклу навчального про51
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цесу, функціональних зв’язків і ресурсів.
Фахівці у сфері якості виділяють три складові
якості освіти:
 якість освіти (знань, способів розв'язання задач);
 якість методів навчання і виховання (організації пізнавальної діяльності, мотивації пізнавальної діяльності, контролю за здійсненням учбової діяльності);
 якість освіченості особистості (засвоєння
знань, умінь та навиків, засвоєння моральних норм).
o Для практичного застосування можна рекомендувати такі критерії якості навчального процесу:
 наявність затверджених у встановленому порядку учбових планів, графіків навчального процесу,
робочих програм з дисциплін;
 відповідність змісту учбових планів і робочих програм вимогам програм якості та стандартів
вузу;
 відповідність розпорядку занять логіці викладання по кожної дисципліни;
 відповідність елементів навчального процесу
(лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам;
 комплектність і достатність методичного забезпечення по дисциплінах (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови виконання лабораторних
робіт тощо);
 достатність, регулярність і рівень організації
поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх задоволеність якістю навчального процесу);
 оперативність прийняття та реалізації коригуючих заходів. Наведений перелік є орієнтовним,
хоча більшість критеріїв може бути використано з
наданням їм кількісної оцінки для прийняття оперативних управлінських рішень.
Метою проекту є розробка науково обґрунтованих рекомендацій для створення та впровадження
систем управління якістю вищих навчальних закладів
на базі міжнародних стандартів ISO серії 9000.
Для досягнення мети шляхом використання сучасної методології управління проекту необхідно
вирішити такі завдання:
 розробка методології планування проекту;
 розробка моделі якості;
 розробка критеріїв оцінки якісних показників;
 розробка методології управління якістю та
вартістю проекту;
 розробка методології контролю і регулювання проекту;
 розробка методології з управління роботами
і ресурсами проекту;
 розробка методології з управління ризиками
проекту;
 розробка комплексу заходів для впровадження проекту [2].
За результатами досліджень, проведених вітчиз52
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няними (В. Журавський, Л. Віткін, Г. Хімічева,
С. Лаптєв, І. Іллінський, О. Марухіна, Е. Векслер та
ін.) та іноземними (С. Джордж, А. Ваймерськирх,
М. Овлія, Е. Асшивалл, Д. Бейлі, Дж. Беннетт,
Дж. Івенс та ін.) вченими, у сфері менеджменту якості можна сформулювати такі рекомендації для ВНЗ:
 визначення ключових завдань у галузі кваліфікації та навичок фахівців ВНЗ;
 застосування лише тих методів, які будуть
стимулювати студентів до активної форми навчання;
 використання для навчання таких практичних ситуацій, які є корисними для студентів;
 використання прикладів зі сторони і впровадження їх у практику за межами ВНЗ для інтеграції
знань та практичних навичок;
 залучення представників бізнесу для розроблення навчальних програм і курсів;
 використання інтерактивних форм навчання і
зворотного зв’язку зі „споживачами” випускників
ВНЗ [3].
У результаті попередніх досліджень удосконалено систему моніторингу якості вищої освіти шляхом побудови трирівневої системи моніторингу СУЯ
ВНЗ; запропоновано використання методу структурування функції якості для розроблення комплекту
нормативного забезпечення системи управління якістю; розроблено інформаційну модульну процесноорієнтовану систему супроводження системи управління
якістю ВНЗ.
Один із можливих шляхів, що дозволить ВНЗ
вистояти в конкурентній боротьбі на ринку послуг у
сфері вищої освіти, є розробка та запровадження систем менеджменту якості відповідно до вимог ДСТУ
ISO 9001-2009 „Системи управління якістю. Вимоги”.
Цей стандарт базується на 8 принципах тотального
менеджменту якості (ТQМ) і містить універсальні
вимоги до систем якості. Він придатний до застосування в усіх галузях, на будь-яких підприємствах, в
установах та організаціях і спрямований на забезпечення якості та підвищення задоволеності споживачів. У сфері вищої освіти споживачами можна вважати студентів, їх батьків, організації, які приймають на
роботу випускників, суспільство в цілому.
В рамках роботи використовуються методи дослідження операцій, теорії оптимального управління,
теорії систем, у тому числі інтелектуальних, теорії
прийняття рішень, теорії моделювання процесів застосування інформаційних технологій, такі якісні
методи прогнозування, як багатофакторний регресійний аналіз і комп’ютерне прогнозування. Саме системи управління якістю виявляються тим інструментом, який дозволяє вищим навчальним закладам, що
їх впровадили, досягти високого ступеня довіри і
стійкої прихильності споживачів до їх послуг [4, 5].
У результаті вдосконалення та впровадження у
ВНЗ системи управління якістю на базі міжнародних
стандартів ISO серії 9000 очікуються:
 якісні методи навчання і виховання (органі-
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зації пізнавальної діяльності, мотивації пізнавальної
діяльності, контролю за здійсненням навчальної
діяльності);
 якісна освіченість особистості (засвоєння
знань, умінь та навиків, засвоєння моральних норм).
Для практичного застосування можна рекомендувати
такі критерії якості навчального процесу;
 наявність затверджених у встановленому порядку навчальних планів, графіків навчального процесу, робочих програм з дисциплін;
 відповідність змісту учбових планів і робочих програм вимогам програм якості та стандартів
ВНЗ;
 відповідність розпорядку занять логіці викладання по кожній дисципліні;
 відповідність елементів навчального процесу
(лекцій, семінарів, лабораторних занять тощо) затвердженим планам та програмам;
 комплектність і достатність методичного забезпечення з дисциплін (методичні вказівки, конспекти лекцій, настанови щодо виконання лабораторних
робіт тощо);
 достатність, регулярність і рівень організації
поточного контролю (контроль якості знань студентів, їх задоволеність якістю навчального процесу);
 оперативність прийняття та реалізації коригуючих заходів [6].
Незалученість українських вузів до впровадження передових методів управління якістю, таких як
розроблення систем якості відповідно до вимог міжнародних стандартів ISO серії 9000 та участі у національних конкурсах якості і ділової досконалості на
базі Європейської моделі вже в найближчому майбутньому може негативно позначитися на їх конкурентоспроможності в умовах глобалізації та жорсткої
конкуренції.
Необізнаність українських вузів з принципами
ТОМ вимагають проведення в Україні широкої ознайомлювальної кампанії у сфері вищої освіти для розповсюдження інформації з питань якості.
Впровадження систем якості у вищих навчальних закладах дозволить ВНЗ:
 суттєво покращити та оптимізувати свою бізнесову діяльність і підвищити результативність і
ефективність роботи;

 посилити акцент на меті своєї діяльності і
досягненні очікувань споживачів;
 досягти і стабільно підтримувати високу
якість своїх послуг для задоволення потреб і вимог
споживачів;
 збільшувати задоволеність споживачів;
 забезпечити докази для споживачів та потенційних споживачів відносно того, що ВНЗ здатний
зробити для них;
 відкрити нові можливості або зберегти вже завойовані сегменти ринку послуг у сфері вищої освіти;
 отримати визнання з боку замовників через
процедуру сертифікації.

Висновок
Ефективно функціонуюча система управління
якістю ВНЗ дозволить забезпечити стабільний випуск кваліфікованих спеціалістів, збільшить працевлаштування випускників та ступінь задоволення
ними роботодавців.
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ПРОБЛЕМЫ КАЧЕСТВА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
А.В. Задорожный, О.В. Грабовский, И.В. Осадчук
Предлагается работа, посвященная обоснованию создания методологии для разработки и внедрения систем
управления качеством высших учебных заведений, построенной на принципах всеобщего управления качеством (TQM)
на базе международных стандартов ISO серии 9000 с учетом специфики управления качеством в ВУЗах.
Ключевые слова: система управления качеством, высшие учебные заведения, международные стандарты.
QUALITY PROBLEMS IN HIGHER EDUCATION SYSTEM
A.V. Zadorozhny, O.V. Grabovsky, I.V. Osadchuk
Work which is devoted the ground of creation of methodology for development and introduction of control the system by quality higher educational establishments is offered, built on principles of general quality (TQM) management on the base of international standards of ISO of series 9000 taking into account the specific of quality management in higher educational establishments.
Keywords: quality control system , higher educational institutions, international standards.
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