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Останнім часом однією з ключових проблем науково-технічного і 
економічного розвитку країн є проблема якості продукції та послуг. 
Поліпшення якості продукції (процесів, робіт, послуг) - це проблема не тільки 
споживча або технічна, але й економічна, соціальна і політична проблеми 
суспільства

Якість продукції і всіх видів послуг, разом з їх кількістю,  визначає якість 
життя людини, збереження навколишнього середовища і, кінець кінцем, зміст 
якості соціально-економічного розвитку. Оволодіння методами управління
якістю є однією з головних умов виходу організаційних систем на ринок з 
конкурентоздатною продукцією, послугами, а значить, і комерційного успіху.

Таким чином, склалися умови для дослідження теоретичних моделей, 
принципів, архітектурних розв’язань, методів розробки алгоритмів, програмних 
засобів побудови корпоративних інтелектуальних систем, заснованих на 
методах інженерії знань та стандартизації, сертифікації, метрології та 
управління якістю в практичній діяльності.

Стандарти і інші нормативні документи складають значну  і важливу 
частину нормативної бази економіки країни. Розробку стандартів здійснюють 
учені і фахівці головних і базових організацій із стандартизації всіх областей 
народного господарства. На основі результатів науково-дослідних, проектно-
конструкторських і технологічних робіт в стандартах встановлюються 
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перспективні вимоги, тобто визначаються не тільки показники, які визначають 
якість продукції на даному етапі, але і перспективні показники технічного 
прогресу, якості і економічності, відповідно яким повинна проектуватися і 
освоюватися нова продукція. Стандарти з випереджаючими вимогами є 
своєрідним прогнозом технічного прогресу продукції та послуг для яких 
повинні використовуватися найбільш сучасні методи прогнозування і 
оптимізації. 

При цьому центральною проблемою є те, що представлення результатів 
стандартизації, сертифікації, метрології та управління якістю у вигляді окремих 
документів вже не може забезпечити того рівня чутливості і аналізу, який 
необхідний для нормування сучасних об'єктів стандартизації - складних 
комплексних систем. 

Очевидно, що шлях до подолання недосконалості – тотальне використання 
інформаційних технологій, в тому числі систем управління знаннями  (СУЗ). 

Найбільшу складність в теоретичних дослідженнях і практичних  
реалізаціях сучасних СУЗ, їх стандартизація та сертифікація, представляють  
питання,  пов'язані з процесами управління якістю при колективному рішенні 
задач реальної практичної складності і значущості, оскільки кожен компонент 
системи, який вирішує  конкретну  підзадачу,  має  лише  часткове  уявлення  
про  загальне  завдання  і  повинен постійно  взаємодіяти з іншими  
компонентами системи.  У зв'язку з цим  в даний час  найбільш актуальною в 
теорії  і  технології управління якістю  в системах організаційних знань 
(СУЯОЗ) є проблема  створення  моделей  та стандартизація взаємодії 
компонентів систем управління знаннями.

Успішне керівництво і управління підготовкою та перепідготовкою 
фахівців потребує здійснення цієї діяльності за певною системою і зрозумілим 
способом. Для цього створююють підсистеми менеджменту, що забезпечує 
управління на всіх етапах реалізації СУЯОЗ.

Стандарти сімейства ІSО 9000 виділяють основні принципи менеджменту 
якості, які можуть використовуватися для підвищення ефективності процесу 
підготовки фахівців: орієнтація на споживачів; роль керівництва; залучення 
науково-педагогичних кадрів для використання їх здібностей з максимальною 
ефективністю; підхід до управління навчальною діяльностю і необхідними для 
неї ресурсами, як до процесу; системний підхід до менеджменту; постійне 
поліпшення; прийняття рішень, засноване на фактах; взаємовигідні відносини з 
установами, які постачають фахівців. Вищезгадані принципи менеджменту 
якості є основою всіх стандартів систем менеджмент якості (СМЯ) сімейства 
ISO 9000 і покладені в основу створення проектів в освіті [1].

Менеджмент якості може розглядатися, як комплекс скоординованої 
діяльності з керівництва і управління підприємства стосовно якості СУЯОЗ, що 
дозволяє провести декомпозицію цієї діяльності [2]:

– на планування якості, тобто  на діяльність, направлену на формування 
стратегії, політики і пов'язаних з ними цілей і вимог до якості СУЯОЗ;

– на управління якістю, тобто методи і види діяльності підприємства 
оперативного характеру, використовувані для виконання вимог до якості;
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– на оцінку якості, тобто всі види діяльності СУЯОЗ, направлені на 
створення упевненості керівництва і споживачів, що вимоги до якості 
організаційних знань будуть виконані. До даного виду діяльності відноситься 
діяльність СУЯОЗ, зацікавлених сторін і третьої сторони по самооцінці і оцінці 
підприємства, ліцензуванню, атестації і акредитації, а також проведення 
внутрішніх і зовнішніх аудитів;

– на поліпшення якості, тобто всі види діяльності СУЯОЗ для поліпшення 
здатності виконати вимоги до якості, при цьому вимоги можуть відноситися до 
будь-яких аспектів, таких як результативність, ефективність і ін.

В системі вищої освіти, на виконання постанов Кабінету Міністрів 
України від 13.12.2006 р. № 1719 «Про перелік напрямів, за якими 
здійснюється підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційним рівнем бакалавра» та від 20.06.2007 р. № 839 « Про 
затвердження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним рівнем 
молодший спеціаліст», відповідних наказів МОН України від 27.01.2007 р. №58 
(підпункт 6.7) та від 13.07.2007 № 604 та з метою здійснення нормативного та 
навчально-методичного забезпечення вдосконалення підготовки фахівців з 
вищою освітою МОН України видало наказ від 11 жовтня 2007 р. № 897, п.3 
якого регламентує, зокрема, порядок розроблення, подання, проходження 
експертизи, погодження і затвердження складових галузевих стандартів 
вищої освіти (ОКХ, ОПП, засоби діагностики рівня якості освітньо-
професійної підготовки фахівця) (рис.1). 

Праця фахівця будь-якої спеціальності спрямована на певний об’єкт 
(предмет) діяльності й полягає у виконанні визначених виробничих функцій. 
Вона пов’язана з конкретною системою діяльності та реалізується за 
допомогою відповідної системи засобів цієї діяльності. Тобто праця фахівця 
пов’язана з конкретною технологією або є елементом цієї технології.

В умовах перманентної науково-технологічної революції життєвий цикл 
сучасних технологій стає меншим, ніж термін професійної діяльності фахівця. 
За цих умов домінуючим в освіті стає формування здатності фахівця на основі 
відповідної фундаментальної освіти перебудовувати систему власної 
професійної діяльності з урахуванням соціально значущих цілей та 
нормативних обмежень - тобто формування особистісних характеристик 
майбутнього фахівця. Якщо визначити за головну мету діяльності системи 
вищої освіти підготовку такого фахівця, то процес навчання доцільно 
організовувати таким чином, щоб забезпечувався всебічний розвиток 
особистості майбутнього фахівця. Засобом формування особистості при цьому 
стають освітні технології, продуктом діяльності - особистість випускника 
вищого навчального закладу, який має бути компетентним не лише в 
професійній галузі, але й мати активну життєву позицію, високий рівень 
громадянської свідомості, бути компетентним при вирішенні будь яких завдань 
(задач), які ставить перед ним життя [3]. 

Таким чином, перехід до нового покоління галузевих стандартів вищої 
освіти (ГСВО), на основі компетентнісного підходу, є необхідним етапом на 
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шляху реформування системи освіти в Україні.
Застосування компетентнісного підходу до створення галузевих стандартів 

вищої освіти ні в якому разі не замінює традиційну для вітчизняної освіти 
систему «знання, уміння, навички», а створює передумови для більшого та 
гнучкішого наближення результатів освіти до потреб та вимог ринку праці, 
подальшого розвитку освітніх технологій та СУЯОЗ.

Застосування компетентнісного підходу до розробки ГСВО формує нову
системи діагностичних засобів із переходом від оцінки знань до оцінки 
компетенцій та визначення рівня компетентності в цілому.

Рис. 1. Спрямованість та послідовність розробки галузевих стандартів вищої освіти 
вищих навчальних закладів

Таким чином, результати формування системи компетенцій є одним із 
ключових моментів оцінки якості знань в СУЯОЗ. Мова йде про вдосконалення 
освітніх технологій на основі постійної взаємодії всіх учасників освітнього 
процесу. Результати освіти – це очікувані й вимірювані конкретні досягнення 
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студентів (випускників), які визначають, що здатний робити студент 
(випускник) по завершенні всієї або частини освітньої програми.

Запропоноване в європейському проекті TUNING [3] «...поняття 
компетенцій включає знання й розуміння (теоретичне знання академічної 
галузі, здатність знати й розуміти), знання як діяти (практичне й оперативне 
застосування знань до конкретних ситуацій), знання як бути (цінності як 
невід'ємна частина способу сприйняття й життя з іншими в соціальному 
контексті)». Поняття «компетенція» включає не тільки когнітивну й 
операційно-технологічну складові, але й мотиваційну, етичну, соціальну, 
поведінкову сторони (результати освіти, знання, уміння, систему ціннісних 
орієнтацій). У формуванні компетенції вирішальну роль відіграє не тільки зміст 
освіти, але також і освітнє середовище, організація освітнього процесу і освітні 
технології, включаючи самостійну роботу студентів. Треба підкреслити 
узагальнений, інтегральний характер поняття «компетенція» стосовно понять 
«знання», «уміння», «навички».

Єврокомісія виділяє 8 ключових компетенцій, якими повинен володіти 
кожний європеєць: компетенція в галузі рідної мови; компетенція в сфері 
іноземних мов; математична та фундаментальна природничо-наукова та 
технічна компетенції; комп'ютерна компетенція; навчальна компетенція; 
міжособистісна, міжкультурна та соціальна компетенції, а також громадянська 
компетенція; компетенція підприємництва; культурна компетенція [4].

Відповідність освітніх послуг вимогам стандартів вищої освіти 
визначається під час акредитації напрямів та спеціальностей, атестації і 
професійної сертифікації випускників ВНЗ. При цьому застосовуються засоби 
діагностики якості вищої освіти – стандартизовані методики об'єктивного 
оцінювання якості освіти, яку особа набула в результаті реалізації ОПП 
підготовки вищим навчальним закладом, та визначення ступеня відповідності 
показників вищої освіти вимогам ОКХ за критеріями досягнення остаточних 
завдань освіти та професійної підготовки.
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