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Стаття присвячена виявленню особливостей формування компетентності 

фахівців в умовах реформування національної економіки та запровадження 

міжнародних стандартів якості, з метою реалізації стратегії стабільного розвитку 

та інтеграції з Євросоюзом.  

The article is devoted to determination of the formation of the competence of 

specialists in restructuring the national economy and the implementation of 

international quality standards, in order to implement the strategy of sustainable 

development and integration with the EU.  

Україна зробила свій цивілізаційний вибір і 27 червня 2014 року пiдписала 

угоду про асоцiацiю з Євросоюзом, яка передбачає поглиблену економiчну та 

полiтичну iнтеграцiю. Президент України П. Порошенко переконаний, що всi 

проекти економічних реформ в Україні повиннi бути iнтегрованi в цiлiсну 

стратегiю стабiльного розвитку, «Стратегiю – 2020». Стратегічним напрямком 

реформування національної економіки є впровадження систем управління якістю 

продукції в усіх галузях економіки. Міжнародними стандартами якості визначені 

вимоги до компетентності персоналу, який повинен мати належну освіту, 

професійну підготовку, кваліфікацію та досвід. Проблема підготовки в такі 

короткі терміни компетентних фахівців ускладнюється тим, система вищої освіти 

теж перебуває у стані реформування, тому набуті спеціалістами за 4–5 років 

навчання у вищих навчальних закладах рівні теоретичних знань і практичної 

підготовки у більшості випадків ще не будуть відповідати сучасним вимогам 

суспільства. Отже, потрібно приділити особливу увагу професійній підготовці та 

перепідготовці кадрів.   

Метою статті є виявлення особливостей формування компетентності фахівців 

в умовах реформування національної економіки та запровадження міжнародних 

стандартів якості майбутніх фахівців.  



Потреби споживачiв завжди пов’язанi з якiстю продукцiї, якiй ринкова 

економiка завжди придiляла велику увагу. Головна особливiсть споживчого ринку 

XXI столiття полягає у тому, що бажання покупцiв i їх смакiв швидко змiнюються 

й усе менше споживачiв в усьому свiтi бажають користуватися для свого життя 

будь-чим другосортним або третьосортним. Тому рушiйною силою ринку стала 

якiсть, яка визначає вимоги до будь-якої органiзацiї: орiєнтацiя на бажання 

споживача у виборi товарiв та послуг, постiйне вдосконалення технологiй, 

ефективне застосування людських ресурсiв, продуктивна робота з 

постачальниками й iншими важливими партнерами в бiзнесi.  

В 80-тi роках були розробленi принципи тотального менеджменту якостi 

TQМ (Total Quality Management), спрямованi на задоволення iснуючих i 

передбачуваних вимог споживача та отримання стiйкої вигоди для всiх 

виробникiв i суспiльства. На початку 90-х рокiв сформувалися принципи 

унiверсального менеджменту якостi, що дозволяють успiшно застосовувати 

концепцiю TQM не тiльки промисловими пiдприємствами, але й органiзацiями з 

надання послуг. При цьому нижнiй рiвень кiлькiсних значень показникiв якостi 

визначений на рiвнi вимог вiдповiдних мiжнародних, державних i галузевих 

стандартiв i технiчних умов. Такий пiдхiд дозволяє визначати основнi причини у 

сферi сучасних технологiй практично у всiх галузях економіки.  

Вiтчизняний досвiд комплексного управлiння якiстю продукцiї теж став 

гарною основою для розробки та запровадження цих мiжнародних стандартiв. 

Адже, варто зазначити, що в Українi на пiдприємствах Львова ще з 1975 року 

набули широкого розповсюдження комплекснi системи управлiння якiстю 

продукцiї, метою яких була розробка i випуск продукцiї, яка б вiдповiдала за 

якiстю кращим свiтовим аналогам. Розробленi i впровадженi системи якостi на 

кондитерськiй фабрицi «Свiточ» та телевiзiйному заводi «Електрон» стали 

прикладом кращих систем управлiння якiстю продукцiї. Системи дозволяли 

враховувати якiсть роботи всiх працiвникiв i передбачали стимулювання їх працi. 

Впровадження систем якостi продукцiї дало змогу випускати пiдприємствам 

продукцiю, яка за своїми показниками була кращою, нiж зарубiжнi аналоги. 



Питання гармонiзацiї законодавства з питань полiпшення умов працi на 

пiдприємствах дослiджують вiтчизнянi та iноземнi науковцi (Я. Бедрій,                  

Г. Гогiташвiлi, В. Джигирей, Є. Желiбо, В. Жидецький, Є. Карчевськi, Л. Керб,     

В. Лапiн та інші).  

Філософська категорія «якість» трактується як істотна визначеність об’єкта, 

завдяки якій він є саме цим, а не іншим; об’єктивна та загальна характеристика 

об'єктів, яка виявляється в сукупності їх властивостей [4]. Отже, якістю прийнято 

називати властивість об’єкта, що складає його стійку, постійну характеристику, 

таку, що виявляє його сутність. У педагогіці [2, 3] поняття «якість» – це системна 

методологічна категорія. Вона відображає ступінь відповідності результату 

поставленій меті. Сучасна концепція якісної освіти грунтується на наступних 

передумовах: пошук шляхів підвищення якості являє собою різноманітні зусилля, 

які включають усі види діяльності в навчанні; те, як ми працюємо, придбаний 

нами досвід, уміння, які ми використовуємо, знання, якими ми володіємо, і наше 

відношення – усе це бере свій початок в освіті, яку ми отримали раніше; світова 

конкуренція вимагає змін в організації навчання: революція якості примусила 

освітянські установи переглянути мету свого існування; умови мають бути 

такими, щоб людина, яка хоче навчатися, була впевнена, що вона зможе зробити 

все, що потрібно для підвищення якості [1]. 

В 1987 роцi мiжнародною органiзацiєю з стандартизацiї (ISO – International 

Organization for Standartization) були розроблені та введені в дiю міжнародні 

стандарти ISO 9000, а в Українi як нацiональнi – з 1 жовтня 2001 року з iндексом 

ДСТУ ISO 9000. Сучаснi стандарти мiстять опис елементiв, що їх мають включати 

системи якостi, а не порядок запровадження цих елементiв тiєю чи iншою 

органiзацiєю. Вони не мають на метi спонукати до створення однакових систем 

якостi, оскiльки у рiзних органiзацiй свої потреби. Побудова та шляхи 

впровадження систем якостi повиннi обов’язково враховувати цiлi органiзацiї, 

продукцiю, яка нею виготовляється, процеси, що при цьому застосовуються, а 

також конкретнi методи працi. 

Розробленi стандарти увiбрали в себе все рацiональне, що було накопичено в 



цiй сферi знань i практичнiй дiяльностi. Це документи загального характеру, що 

утворюють добровiльну, засновану на мiжнародному консенсусi систему. 

Принципи, встановленi цiєю системою i узгодженi мiж професiоналами у сферi 

якостi, можуть бути використанi в дiяльностi будь-якої виробничої або сервiсної 

органiзацiї як державного, так i приватного сектору, регулюючи вiдносини рiзних 

сторiн на ринку, коли це потрiбно. Цi стандарти не заважають вiльному 

розвитковi рiзних напрямкiв забезпечення якостi й технологiй, не нав’язують 

нiяких моделей удосконалення внутрiшнього менеджменту якостi. Дiючi на даний 

час стандарти ISO 9001 та ISO 9004 у повнiй редакцiї розроблено як сумiсну пара 

стандартiв на системи управлiння якiстю, що мають доповнювати один одного, 

але можуть застосовуватись i окремо.  

За впровадженим в Україні Нацiональним стандартом ДСТУ ISO 9001:2009 

Система управлiння якiстю. Вимоги (ISO 9001:2008, IDT) для пiдвищення 

ефективностi роботи пiдприємства треба визначити рiвень компетентностi для 

персоналу, залученого до робiт, що впливають на якiсть продукцiї; забезпечувати 

обiзнанiсть персоналу щодо доцiльностi й важливостi своєї дiяльностi i щодо 

свого внеску в досягнення цiлей у сферi якостi; реєструвати данi про освiту, 

професiйну пiдготовку, квалiфiкацiю i досвiд. Керiвництво пiдприємства має 

визначити також iнфраструктуру для випуску продукцiї, враховуючи потреби й 

очiкування виробників і споживачів. Iнфраструктура охоплює такi ресурси, як 

устаткування, робочi мiсця, iнструменти й обладнання, допомiжнi служби, 

iнформацiйнi та комунiкацiйнi технологiї, а також екологiчнi аспекти й охорону 

навколишнього середовища, вiдходи та їх утилiзацiю. 

З метою пiдвищення показникiв дiяльностi пiдприємства, керiвництво має 

також забезпечувати позитивний вплив виробничого середовища на мотивацiю, 

задоволенiсть i показники дiяльностi працiвникiв. Створення належного 

виробничого середовища, тобто поєднання людських i матерiальних чинникiв, 

передбачає врахування багатьох факторiв, основними з яких є соцiально-

економiчнi, технiко-органiзацiйнi та природнi. Технiко-органiзацiйнi фактори 

впливають на формування умов працi на робочих мiсцях, дiлянках, у цехах. Серед 



них видiляють: предмети працi й продукти працi; технологiчнi процеси; засоби 

працi; органiзацiйнi форми виробництва, працi й управлiння. Вони формують 

умови праці, виробниче середовище. Соцiально-економiчнi фактори визначають 

характер умов працi. Серед них видiляють: 

-  нормативно-правовi (законодавство про працю, стандарти, санiтарнi й iншi 

норми i правила, а також форми адмiнiстративного й громадського контролю за їх 

виконанням); 

-  економiчнi (матерiальне й економiчне стимулювання; моральне заохочення, 

система пiльг i компенсацiй за несприятливi умови працi); 

-  соцiально-психологiчнi (психологiчний клiмат у колективi, умови оглядiв, 

конкурсiв; проведення «днiв охорони працi»); 

-  суспiльно-полiтичнi (форми руху працiвникiв за створення сприятливих 

умов працi, винахiдництво i рацiоналiзацiя). 

Стандарти ISO 9000 не тiльки мiстять найсучаснiший досвiд системного 

управлiння якiстю, але й гармонiзованi з вимогами стандартiв з охорони 

навколишнього середовища ISO 14000, з менеджменту гiгiєни i безпеки працi 

OHSAS 18001, соцiальної вiдповiдальностi  SA 8000 тощо.  

        Введений у дiю в Українi стандарт ДСТУ ISO 9004:2012 «Управлiння задля 

досягнення сталого успiху органiзацiї. Пiдхiд на основi управлiння якiстю» (ISO 

9004:2009, IDT) застосовується до будь-якої органiзацiї незалежно вiд її розмiрiв, 

типу та виду дiяльностi. Стандартом визначено, що стiйкий успiх органiзацiї – 

результат здатностi органiзацiї досягати своїх цiлей i утримуватися на цьому рiвнi 

протягом тривалого часу.  

На думку розробникiв стандарту, система управлiння якiстю органiзацiї  

ґрунтується на восьми принципах: орiєнтацiя на споживача, лiдерство керiвникiв, 

залучення всiх спiвробiтникiв, процесний та системний пiдходи до управлiння, 

постiйне вдосконалення, ухвалення рiшень на основi фактiв, взаємовигiднi 

стосунки з постачальниками. Головним принципом успiшного функцiонування 

будь-якої органiзацiї повинна бути орiєнтацiя на споживача, адже, вона залежить 

вiд споживачiв, повинна розумiти їхнi поточнi та майбутнi потреби, задовольняти 



їхнi вимоги й намагатися перевищувати очiкування споживачiв.  

Не менш важливим є лiдерство керiвникiв, яке забезпечує врахування потреб 

усiх зацiкавлених сторiн, включаючи споживачiв, власникiв, працiвникiв, 

постачальникiв, кредиторiв, регiональнi громадськi кола i суспiльство в цiлому; 

створення i пiдтримання спiльних цiнностей, справедливостi i етичних моделей 

поведiнки на всiх рiвнях органiзацiї; стимулювання, заохочення i визнання внеску 

працiвникiв. Керiвникам належить створювати i пiдтримувати такий внутрiшнiй 

клiмат, за якого можливе повне залучення працiвникiв до виконання завдань 

органiзацiї. В свою чергу, залучення всiх працiвникiв забезпечує розумiння 

важливостi їх внеску в дiяльнiсть органiзацiї i своєї ролi в нiй; визнання iснування 

проблем i свою вiдповiдальнiсть за їх вирiшення; активний пошук можливостей 

для пiдвищення своєї компетентностi, знань i досвiду; вiльний обмiн своїми 

знаннями i досвiдом; вiдкрите обговорення проблем i справ.  

Неперервне вдосконалення дiяльностi органiзацiї вимагає вiд керiвництва 

органiзацiї навчання працiвникiв методам i засобам покращення її дiяльностi 

органiзацiї та створення такої ситуацiї, коли постiйне вдосконалення продукцiї, 

процесiв i системи стає метою кожного працiвника органiзацiї. Ефективнi рiшення 

ґрунтуються на аналiзi достовiрних даних та iнформацiї. Органiзацiя та її 

постачальники є взаємозалежними, тому взаємовигiднi стосунки мiж ними 

розширюють можливостi обох сторiн у створеннi якiсної продукцiї. 

Середовище, в якому iснує будь-яка органiзацiя, незалежно вiд розмiрiв 

органiзацiї (велика чи маленька), видiв дiяльностi i продукцiї, а також її типу 

(комерцiйна чи некомерцiйна), схильне до постiйних змiн i невизначенностi, тому 

для досягнення сталого успiху керiвництву органiзацiї потрiбно постiйно 

проводити монiторинг i регулярно аналiзувати середовище, в якому iснує 

органiзацiя; використовувати рiзноманiтнi пiдходи, включаючи переговори i 

посередництво, для забезпечення балансу мiж потребами й очiкуваннями 

зацiкавлених сторiн; виявляти пов’язанi з дiяльнiстю органiзацiї короткостроковi i 

довгостроковi ризики i розробляти загальну для органiзацiї стратегiю їх зниження; 

планувати майбутнi потреби в ресурсах (включаючи необхiдну компетентнiсть 



своїх працiвникiв); забезпечити для працiвникiв органiзацiї можливiсть набуття 

позитивного досвiду заради їх же вигоди, а також для пiдтримки життєздатностi 

органiзацiї; впроваджувати  iнновацiї та постiйно вдосконалювати виробничi 

процеси.  

Оскiльки працiвники є найцiннiшим i важливим ресурсом будь-якої 

органiзацiї, необхiдно передбачити, щоб вони були повнiстю залученi до 

досягнення цiлей своєї органiзацiї, умови працi сприяли їх персональному росту, 

набуттю позитивного досвiду, передачi знань i колективнiй роботi. Управлiння 

персоналом повинно здiйснюватися з урахуванням планомiрних, прозорих та 

соцiально вiдповiдальних пiдходiв. Потрiбно створити для працiвникiв 

можливостi приймати на себе вiдповiдальнiсть за вирiшення проблем, активно 

пiдвищувати свою компетентнiсть i набувати новий досвiд, колективно 

працювати, обмiнюватися iнформацiєю, знаннями та досвiдом в процесi спiвпрацi 

тощо.  

Керiвництво органiзацiї повинно забезпечувати виконання плану розвитку 

персоналу, згiдно з яким контролюється i пiдвищується рiвень компетентностi 

працiвникiв шляхом реалiзацiї наступних крокiв: визначення потрiбного рiвня 

професiйної та особистої компетентностi на даний момент, в короткостроковiй i 

довгостроковiй перспективi; здiйснення дiй, спрямованих на пiдвищення або 

досягнення визначеного посадовими обов’язками рiвня компетентностi; аналiз i 

оцiнювання результативностi заходiв з пiдтримання та пiдвищення рiвня 

компетентностi; пiдтримання досягнутого рiвня компетентностi. До процесу 

професійної підготовки та підвищення кваліфікації фахівців потрібно залучати 

вищі навчальні заклади, навчальний процес у яких, відповідно, повинен бути 

організованим за вимогами стадартів якості (рис.). 

Для бiльш активного залучення до навчання та мотивацiї своїх працiвникiв 

керiвництво органiзацiї повинно розглянути можливiсть вжиття таких заходiв, як: 

впровадження вiдповiдної системи визнання i винагороди, заснованої на 

iндивiдуальнiй оцiнцi особистих досягнень; створення системи професiйної 

атестацiї та планування службового зростання з метою стимулювання 



професiйного зростання; створення  можливостей для наставництва та 

iндивiдуального навчання; постiйний аналiз рiвня задоволеностi, а також потреб i 

очiкувань персоналу.  

 

Рис. Модель забезпечення якостi формування компетентностi працівників 

Керiвництву органiзацiї потрiбно також виявляти й оцiнювати ризики, 

пов’язанi з виробничим середовищем, i вживати заходiв щодо зниження ризикiв, 

включаючи розробку вiдповiдних планiв дiй в умовах надзвичайних ситуацiй. 

Належне виробниче середовище як поєднання людських i фiзичних факторiв 

включає в себе творчi методи роботи i можливостi для максимальної участi у 

творчостi з метою реалiзацiї потенцiалу працiвникiв органiзацiї; правила та 

iнструкцiї з промислової безпеки та використання захисних засобiв; психологiчнi 

чинники, включаючи робоче навантаження i стресовi ситуацiї; розташування 

робочих мiсць; побутовi примiщення для працiвникiв органiзацiї; мiнiмiзацiю 

вiдходiв; температуру, вологiсть, освiтленiсть, повiтря робочої зони; санiтарно-

гiгiєнiчнi заходи, рiвнi шуму, вiбрацiї та забрудненостi. До того ж керiвництву 
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органiзацiї потрiбно забезпечити вiдповiднiсть виробничого середовища вимогам 

дiючих нормативно-правових актiв, зокрема, стандартiв з екологiчного 

менеджменту, менеджменту охорони здоров’я та забезпечення безпеки працi.  

Залежно вiд середовища, в якому iснує органiзацiя, досягнення сталого 

успiху може зажадати покращень (випущеної продукцiї, застосовуваних процесiв 

тощо) i iнновацiй (розробки нових процесiв, продукцiї тощо). Покращення, 

iнновацiї та позитивний досвiд застосовуються до продукцiї, процесiв i їх 

взаємозв’язкiв, органiзацiйних структур, систем управлiння, людських факторiв i 

культури, iнфраструктури, виробничого середовища i технологiй. Отже, з одного 

боку, керiвництву органiзацiї потрiбно постiйно визначати потребу в iнновацiях, 

розробити i пiдтримувати в актуальному станi результативний i ефективний 

iнновацiйний процес, видiляти вiдповiднi ресурси. З iншого, потрiбно оцiнювати 

ризики потенцiйного впливу змiн на органiзацiю, пов’язанi з плановою 

iнновацiйною дiяльнiстю, i розробляти запобiжнi дiї для зниження негативного 

впливу цих ризикiв, розробляючи, коли це необхiдно, плани дiй персоналу в 

надзвичайних ситуацiях.  

Особливо високий ступiнь ризику відзначається на пiдприємствах 

видобувної, металургiйної та хiмiчної  галузей промисловостi, будiвельної 

iндустрiї. Сьогоднi виробничi компанiї цих галузей прагнуть, з одного боку, 

зменшити витрати, пов’язанi з охороною здоров’я та безпекою працi, з iншого 

боку – пiдвищити безпеку виробництва, ефективно керуючи пов’язаними з 

ним ризиками для людини, i одночасно полiпшити корпоративний iмiдж. З цiєю 

метою, пiдприємства всього свiту ще з 1999 року впроваджують у себе системи 

управлiння професiйною безпекою та здоров’ям, орiєнтуючись на вимоги 

мiжнародного стандарту OHSAS 18001. 

 Висновки. Реалізації стратегії стабільного розвитку та інтеграції з 

Євросоюзом вимагає реформування національної економіки та запровадження 

міжнародних стандартів якості ДСТУ ISO 9000. Стандартами якості визначені 

вимоги до компетентності персоналу, який повинен мати належну освіту, 

професійну підготовку, кваліфікацію та досвід. Для успішної реалізації 



національної стратегії стабільного розвитку та розв’язання проблеми підготовки 

компетентних фахівців потрібно вдосконалювати систему професійної освіти та 

перепідготовки кадрів с залученням регіональних вищих навчальних закладів.  
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