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Виконання  державних  вимог  до  кадрового,  навчально-методичного, 
матеріально-технічного  забезпечення  навчального  процесу,  до  організації 
практик, професійної підготовленості фахівців, підсумкової державної атестації 
є основними показниками що визначають ефективність діяльності навчального 
закладу (НЗ). Центральною ланкою в організації системи управління якістю НЗ 
є  формування  внутрішньої  моделі  як  цілісного  комплексу  інваріантних 
елементів,  об'єднаних  за  метою,  їх  зв'язками,  відносинами,  взятих  в  окремі 
дискретні моменти навчання з певним змістом. Головні параметри діяльності 
НЗ відображають зміну стану системи у часі, тобто зміну результативності в її 
інваріантній  структурі.  Зміна  станів  системи  і  є  процесом. Загальним  по 
відношенню до  системи і  процесу  можна  вважати  континуум –  нерозривне, 
єдине, цілісне утворення, яке переходить з минулого в майбутнє за законами 
розвитку життєвого циклу системи [1]. 

Характеристика системи буде більш повною, якщо включити в неї мету (у 
основі  якої  місія  НЗ),  а  через  мету  потреби  суб'єкта,  а  також  способи 
досягнення мети і організації діяльності (методи, засоби, форми) – динамічний 
механізм процесу.  Інваріанти  системи не  будуть  повними,  оскільки  вони не 
визначають специфіку конкретної системи. Вони задають мету, визначають її 
(об'єкт),  організують  (суб'єкт),  створюють (методи,  засоби).  Конкретну  ж 
специфіку задає зміст діяльності [2].
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Впровадження  нових  форм  і  засад управління  часто  не  приводить  до 
очікуваних результатів через те, що мета управління НЗ формується, виходячи з 
концепції  неперервності  та  спадкоємності  діяльності,  а  не  постійного 
удосконалення  в  конкурентному  середовищі.  Для  поліпшення  діяльності 
необхідні  нові  підходи  не  тільки  в  управлінні,  але  й  в  ефективній  оцінці 
результатів діяльності на основі концепції оцінки цінності середовища в межах 
сформованої місії  з  профілюванням цінності  продукту,  навчального процесу, 
взаємин з оточенням та визначенням стратегічних напрямків розвитку.

Мета  статті  полягає  у  розробці концептуальних  основ і моделей, що 
формують  нові  підходи  до інноваційного  розвитку  НЗ  на  основі  концепції 
створюваної цінності. 

За визначенням Дж. Родни Тернера організаційно-технічні системи, якими 
є  навчальні  заклади,  що  функціонують  у  проектно-керованому  середовищі, 
спрямовані на управління змінами [3].  Поліпшення показників діяльності  НЗ 
можливе  лише  у  разі  створення  проектно керованого  середовища  завдяки 
сукупності  моделей  і  методів  взаємодії  процесів,  управління  персоналом, 
засобів комп’ютерного забезпечення і системи управління якістю. Ці складові 
середовища орієнтовані на виконання проектів і постійне удосконалення всіх 
процесів і структури НЗ. 

У  проектно-керованому  середовищі  зникають  межі  між  управлінням 
проектами і управлінням самою організацією [4]. Такий підхід реалізований в 
стандартах серії  ДСТУ ISO 9000, де будь-які  відхилення віднесені  до сфери 
менеджменту якості.  Концепція  безперервного  вдосконалення  проектів  і 
процесів  у  операційній діяльності  НЗ  фактично  трансформує  поліпшення 
процесів і результатів через послідовність проектів, в яких створюються умови 
зростання  цінності  середовища  з  профілюванням цінності  результатів, 
навчального процесу, діяльності та розвитку.

Розглянемо  концепцію  та  модель  профілювання  цінності проектно-
керованого  виробничого  середовища.  Для  профілювання  цінності авторами 
застосовано  структуру  та  індикатори,  які  використовуються  в  системі  знань 
японської  асоціації  управління проектами Р2М [2]  Концепція  побудована на 
матрицях  оцінок  цінності  організації,  продукту,  виробничого  процесу та 
розвитку (табл. 1). Елементами матриць є оцінки  створюваної  цінності з точки 
зору ключових зацікавлених сторін або проектів програми розвитку організації. 
В  процесах  трансформації  організації  використаємо  три  типи  моделей 
(концептуальну, системну та сервісну), що забезпечують життєвий цикл проекту 
перетворення виробничого середовища до проектно-керованої форми [1].

Індикатори конкурентоспроможності (цінності) формуються в межах трьох 
класів моделей концептуальної, системної та сервісної (табл. 2).

На  основі  запропонованої  гіпотези  реалізована  модель  створюваної 
цінності,  яка  містить  наступні  складові:  організація,  продукти,  процеси  та 
оточення. Модель сформована на типовій структурі оцінки цінності.

В межах моделі  визначені  цілі  формування цінності  продукту,  процесу, 
організації  та  розвитку.  Кожен  з  драйверів  інноваційного  розвитку,  в  межах 
конкретної  цілі,  оцінюється  експертами  у  формі  нечітких  висловлювань  які 
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перетворюються  у  числові  оцінки.  Середня  оцінка  по  кожному  драйверу 
інновацій визначає доцільність ініціації  стратегічної  ініціативи (проекту),  що 
забезпечує формування доданої цінності та створює мультиплікативний ефект у 
розвитку  навчального  закладу.  Сформовані  таким  чином  стратегічні  ініціативи 
формують програму інноваційного розвитку організації [4].  

Таблиця 1. 
Структура оцінки цінності проектно-керованого середовища

Тип цінності та 
програми розвитку

Ціль реалізації 
цінності

Драйвери 
інноваційного 

розвитку
Засоби

Цінності продукту 
для народного 
господарства і 
суспільства
Креативні

Цінність 
продукту 
(випуск-ники) 

Нові спеціалізації, 
компетенції, освітні 
програми, розвиток 
особистості

Нові програми навчання, 
сучасне обладнання, 
організація навчання

Створення цінності у 
навчальному 
процесі.
Операційні

Цінність 
процесу 

Нові технології 
навчання, сучасні 
методи комунікацій, 
особово-орієнтоване 
навчання 

Комп’ютерізація процесів 
управління, проектування та 
системний аналіз навчальних 
процесів, проактивне 
удосконалення системи 
контролю та інформування

Цінність діяльності,
організація.
Креативні

Цінність 
бізнесу 

Нові місця праце-
влаштування, нові 
моделі стосунків з 
працедавцями

Управління змістом освіти, 
оновлення навчальних методів 

Розвиток цінності 
оточення
Трансформаційні

Цінність 
розвитку 

Стратегія змін, 
управління знаннями 

Проектні засади, управлін-ня 
персоналом, партнерство з 
промисловістю

Основна  суперечність  в  управлінні  НЗ виникає  між  функціональним 
підходом  до  управління  і  структурою  інформаційної  взаємодії  процесів 
організації. Складність розв’язання цього протиріччя обумовлена унікальністю 
кожного  НЗ по  структурі  і  устаткуванню,  за  рівнем  організації  навчальних 
процесів  і  застосуванням  інформаційних  систем,  за  джерелами  ресурсів,  по 
кадровому складу і ін.

Об'єктами  управління  є  системи  організаційного  управління,  в  яких 
управляючі впливи змінюють діяльність персоналу, а також. технічні системи 
(комп’ютерні  класи,  лабораторне  устаткування,  кабінети  проектування, 
бібліотека  та  ін.).  Пропонується  розглядати  НЗ,  як  систему,  що  і  містить 
сукупність моделей і методів організаційного управління персоналом, засобів 
комп’ютерного забезпечення і управління якістю. Ці складові формують цикли 
управління з  постійним поліпшенням процесів.  У той же час  на відміну від 
існуючих  підходів  заропоновано  здійснювати  управління  за  додатковим 
контуром на основі зворотнього звязку    -   зовнішніх комунікацій: «замовник –   
проект».

Таблиця 2. 

91



Матриця індикаторів цінності діяльності навчального закладу

Тип цінності 

Концептуальна 
модель

Системна 
модель

Сервісна 
модель

Цінність концепції,
Інноваційна цінність

Цінність 
реалізації

Цінність 
утилізації

Ефективність А А А

Економічність А В С

Екологічність В А В

Освоєний обсяг А А А

Етика А А В

Оцінюваність А В А

Прийнятність А А В
де: А – дуже добре, В – середнє , С- задовільно

У  відповідності  до  запропонованої  нової  концепції  (табл. 1)  та  моделі 
профілювання  цінності  НЗ  на  прикладі  Новокаховского  політехнічного  коледжу 
виконана експертна оцінка системи. Елементами матриць є оцінки цінності з 
точки зору ключових зацікавлених сторін [5].

Умови проведення експертизи. Кількість експертів – 12. Оцінки за станом 
на 01.01.2008 р. (рис. 1-1) відображають 
нагальну  необхідність  покращення 
використання  нових  підходів  до 
навчальних  процесів та  формування 
цінностей  розвитку.  Значення  оцінок 
нечітких  висловлювань  експертів 
стосовно  цінності: дуже  висока  –  1,0; 
висока – 0,75;  середня – 0,5;  низька – 
0,25; відсутня – 0.  Оцінки створюваної 
цінності виконані через два роки (рис. 
3-2)  відображають  суттєві  зміни  у 
проектно-керованому середовищі.

Використання  нових  підходів та 
формування цінностей розвитку, а саме 
стратегії  реформування  і  розв’язання 
проблем, що виникають при діяльності 
НЗ, стало показовим у наслідок введення 
в  структуру  управління  зворотного 
зв’язку для урахування уроків проектів. 
Покращення  створюваної  цінності 
розвитку  за  рахунок  покращення 
„розв’язання  проблем”  стало 
результатом  впровадження  стандартів 
системи менеджменту якості.
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Середня оцінка експертів

Рис. 1. Експертні оцінки рівня організації  
НЗ за показниками цінності



В моделі управління НЗ, яка створена за рекомендаціями ISO 9000, процеси 
об’єднані в систему інформаційними зв’язками. Ефектив-ність таких структур 
залежить від характеристик двох класів: параметричних, які відображають суто 
властивості  елементів  системи,  і  структурних,  що  визначають  вплив  схеми 
зв’язків (топології) на функціонування всієї системи. 

Суттєве поліпшення діяльності НЗ було отримано у наслідок впровадження 
системи  менеджменту  якості  коледжу,  яка  фактично  являє  собою  сучасну 
систему  інформаційних  комунікацій  на  базі  ІТ-технологій.  Координація  дій 
здійснюється  на  основі  правил,  регламентованих  документованими 
процедурами стандартів підприємства та процедур системи управліня якістю.

Нова  методологія  створення  та  інноваційного  розвитку  проектно-
керованих організацій орієнтована на проектно-керовані форми та передбачає 
упереджуюче  проактивне  управління  змінами  в  організації  при  істотних 
внутрішніх збуреннях та зовнішніх умов ринку.
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