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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Розвиток системи кадрового та освітнього за-

безпечення продовольчої сфери, у сучасних умо-
вах, потребує впровадження управлінських та
організаційно-економічних новацій, спрямованих
на підвищення ефективності функціонування, кон-
курентоспроможності та якості послуг окремих
ВНЗ. Впровадження систем управління якістю по-
слуг ВНЗ у науково-практичній літературі визна-
чається як однин з стратегічних орієнтирів їх роз-
витку. Такого роду системи мають можливість, з
одного боку, формалізувати, з іншого — підвищи-
ти рівень керованості процесів функціонування
окремих організаційних одиниць у ВНЗ. Розвиток
управління якістю як окремого різновиду управл-
інської діяльності, на різних етапах, базувався на
різних концептуальних засадах. Сучасне управлі-
ння якістю грунтується на процесному підході,
який покладено в основу багатьох стандартів, мо-
делей та систем управління якістю.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Питання розвитку процесного підходу в уп-
равлінні загалом, та зокрема, в управлінні якістю
кадрового та освітнього забезпечення розглядали-
ся у працях Й. Фрайеслебен [1], Д. Маслова, Ю. Вол-
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гіної [2], Г. Азгальдова [3] та ін. Розвиток концепції
управління якістю на основі формування відпові-
дних управлінських систем досліджувався у ро-
ботах Г. Можаєва [4], К. Корсак, Г. Козакової [5],
В. Сенашенко [6], С. Ніколаєнка [7], О. Попова [8]
та ін. Авторами було проаналізовано можливості
застосування загальних принципів управління
якістю в сфері кадрового та освітнього забезпе-
чення продовольчої сфери, умови та перспективні
результати впровадження систем управління які-
стю, їх ймовірні елементи та зміст.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є наведення результатів дослі-

дження можливостей реалізації процесного підхо-
ду в системі управління якістю кадрового та осві-
тнього забезпечення продовольчої сфери.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Одним з основних принципів Загального менед-

жменту якості (Total Quality Management — TQM) і
принципів, покладених в основу серії стандартів ISO
9000:2000 [9] (ДСТУ ІSО 9000-2001) є процесно-орі-
єнтований підхід. Цей принцип затверджує, що ба-
жаний результат досягається ефективно, якщо
різними видами діяльності і відповідними ресурса-
ми управляють як процесом. Це приводить до необ-
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хідності інвентаризації всіх життєво-важливих про-
цесів ВНЗ, визначенню цілей процесів, що однознач-
но вимагається Стандартами і директивами ENQA
[10], визначенню осіб, відповідальних за ці процеси,
і документальної регламентації цих процесів.

Сутність впровадження процесного підходу
полягає в тому, що організація, в даному випадку
ВНЗ, розглядається як сукупність взаємозв'язаних
і взаємодіючих процесів, а управління ВНЗ
здійснюється за допомогою управління цими про-
цесами [1; 3].

Цілі і переваги процесного підходу полягають
у тому, що процесний підхід:

— забезпечує прозорість протікання процесів;
— допомагає кожному співробітнику зрозум-

іти, яку роль він відіграє в загальних процесах
організації;

— дозволяє зрозуміти, де і коли створюються
конкретні продукти і послуги;

— систематизує діяльність за постійним удос-
коналенням;

— усилює орієнтацію роботи на запити і інте-
реси споживачів [2; 5; 7].

Першим кроком при впровадженні процесного
підходу в управління ВНЗ є визначення і класифіка-
ція основних процесів його функціонування і скла-
дання так званої узагальненої карти (графічний
опис) або реєстру (табличний опис) процесів ВНЗ.
При цьому під узагальненою картою процесів розу-
міється графічний опис сукупності процесів ВНЗ, що
дозволяє визначити їх укрупнену класифікацію, по-
слідовність, точки перетину і взаємодії.

Діагностика системи
управлінням якості по-
слуг ВНЗ дала можли-
вість скласти реєстр його
процесів, а також види
діяльності керівництва по
управлінню якістю ос-
вітніх послуг і діяльності
в межах процесів по вим-
ірюванню, аналізу і удос-
коналенню (табл. 1).

Процеси і види діяль-
ності, здійснювані в ВНЗ
були умовно поділені на
4 блоки:

— діяльність керів-
ництва по управлінню
якістю освіти;

— основні процеси
науково-освітньої діяль-
ності ВНЗ;

— допоміжні процеси
ВНЗ;

— діяльність у межах
процесів по вимірюван-
ню, аналізу і удоскона-
ленню.

Основними є другий і
третій блоки, що містять

процеси науково-освітньої діяльності і допоміжні
процеси. Ці процеси є основними складовими керо-
ваної підсистеми ВНЗ. Саме в процесі їх реалізації
відбувається безпосереднє створення освітньої по-
слуги — основного результату діяльності ВНЗ.

Перший блок — є сукупністю управляючих про-
цесів і видів діяльності. Документи, що регламенту-
ють реалізацію даних процесів, визначають харак-
теристики організації процесу управління в ВНЗ.

Четвертий блок відповідає за реалізацію управ-
лінської функції контролю і забезпечення зворот-
нього зв'язку в процесі функціонування системи
управління якістю (далі СУЯ) ВНЗ.

Ідентифікаційний номер, процесу (виду діяль-
ності), що приводиться в останньому стовпці таб-
лиці 1, є унікальним ім'ям цього процесу в СУЯ ВНЗ,
на яке можна посилатися у відповідних специфіка-
ціях процесу, документованих процедурах, Поло-
женнях, Регламентах, робочих інструкціях і інших
документах СУЯ, пов'язаних з цим процесом.

На рисунку 1 представлена узагальнена схема
взаємодії типових процесів ВНЗ або так звана уза-
гальнена карта процесів ВНЗ. Основний влив з боку
зовнішнього середовища здійснюється з боку дер-
жави (регулювання ринку освітніх послуг, держав-
не замовлення), ринку освітніх послуг (конкурен-
ція, кон'юнктура ринку, настрої, очікування та упо-
добання споживачів), ринку трудових ресурсів (ква-
ліфікаційні вимоги, регіональний та фаховий роз-
поділ трудових ресурсів, демографічні чинники).
Зазначені чинники зовнішнього впливу є об'єктом
маркетингових досліджень ринку освітніх послуг та

Таблиця 1. Процеси системи управління якістю ВНЗ

№ п/п Найменування виду діяльності або процесу 

1 2 3 

1 Процеси управління якістю освітніх послуг 
 1.1 Стратегічне управління ВНЗ 

1.2 Планування розвитку СУЯ ВНЗ 

1.3 Розподіл відповідальності і повноважень 
1.4 Контроль функціонування СУЯ ВНЗ на відповідність стандартам та заданим показникам 

1.5 Ліцензування, акредитація і сертифікація 
1.6 Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг та ринку трудових ресурсів 

2 Процеси навчально-наукової діяльності ВНЗ 

2.1 Розробка і актуалізація освітніх програм 

2.2 Залучення, прийом та підготовка до вступу майбутніх споживачів освітніх послуг 
2.3 Здійснення основних освітніх програм 

2.4 Виховна робота зі студентами, організація дозвілля, факультативні курси 

2.5 Розробка, впровадження і здійснення програм додаткової освіти 

2.6 Підготовка кадрів вищої кваліфікації 
2.7 Науково-дослідна діяльність 
2.8 Методичне забезпечення навчального процесу 

3 Процеси, що забезпечують навчально-наукову діяльність ВНЗ 

3.1 Управління фінансовими ресурсами  

3.2 Управління персоналом 

3.3 Управління матеріальними ресурсами  

3.4 Видавнича діяльність 
3.5 Бібліотечне обслуговування 
3.6 Управління інфраструктурою, лабораторним фондом, експериментальними потужностями 

 3.7 Забезпечення безпеки життєдіяльності (БЖД) 

 3.8 Соціальний захист студентів та персоналу ВНЗ 

4 Процеси аналізу функціонування СУЯ ВНЗ та її поліпшення 
 4.1 Дослідження, вимірювання і аналіз показників якості реалізації процесів 
 4.2 Управління невідповідностями 

 4.3 Коректуючі і застережливі дії 
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ринку трудових ресурсів, які здійснюються відпо-
відними службами або підрозділами ВНЗ.

У внутрішньому середовищі здійснюється реа-
лізація окремих процесів, які мають певну по-
слідовність та у той же час є взаємозв'язаними та у
деяких випадках взаємообумовлюючими. Реаліза-
ція наведених процесів продукує потоки, що задо-
вольняють потреби споживачів у освітніх послугах.

Другим кроком при впровадженні процесного
підходу є побудова так званих специфікацій про-
цесів. Під терміном специфікація процесу розумі-
ється документ верхнього рівня, що містить інфор-
мацію про основні атрибути процесу, включаючи
входи і виходи процесу, цілі процесу, вимірюван-
ня і аналіз процесу, заходи для досягнення цілей
(удосконалення) процесу, взаємодії процесу (по-
стачальники/споживачі), ресурси процесу, доку-
менти управління процесом.

Під специфікацією процесу розуміється доку-
мент верхнього рівня, в якому зареєстровані всі
результати планування процесу: входи і виходи
процесу, управляючі документи, ресурси, вимірю-
вання і їх аналіз.

ВИСНОВОК
Система управління якістю кадрового та осві-

тнього забезпечення продовольчої сфери є склад-
ною сукупністю елементів. Застосування процес-
ного підходу в управлінні якістю визначає потре-
бу встановлення реєстру процесів-об'єктів управ-
ління та їх систематизацію. Іншим важливим пи-
танням є встановлення формалізованого змісту
кожного процесу та осіб які є відповідальними за
реалізацію окремих підпроцесів Подальший роз-
виток дослідження підходів до упровадження про-
цесного підходу в управлінні якістю освітніх по-
слуг ВНЗ слід спрямувати на питання регламен-
тації та управління окремими процесами СУЯ ВНЗ,
розробки засобів їх діагностики та аналізу.

Серед невирішених питань, що також потребу-
ють подальшого розвитку є документування про-
цедур реалізації окремих процесів та сертифікації
системи управління якість відповідно до вимог
існуючих міжнародних стандартів.
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