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АКТУАЛЬНІСТЬ ТЕМИ
Соціально-економічні трансформації в Україні ви-

магають від системи вищої освіти не лише модернізації
матеріально-технічної бази вищого навчального закла-
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Дослідження, які виконані в рамках статті, присвячені аналізу низки теоретичних і практичних аспектів
інноваційних перетворень у сфері управління персоналом вищого навчального закладу. У статті розглянуто
різні погляди і думки вчених щодо управління персоналом. Визначено, що управління персоналом — сукупність
механізмів, принципів і методів, спрямованих на оптимальне кількісне та якісне формування персоналу й мак-
симальне використання його можливостей для реалізації цілей навчального закладу. Доведено, що осучаснені
знання науково-педагогічних працівників, їх інтелектуальний потенціал, займає особливо важливе місце в
розвитку системи вищої освіти.

Основну увагу у роботі акцентовано на проблемі оцінки працівників, показники якої зводяться до оцінки
загальної ефективності діяльності вищого навчального закладу. Тому, з метою підвищення ефективності і якості
роботи науково-педагогічних працівників, у статті науково-обгрунтовано методичні рекомендації з розробки
показників (критеріїв оцінки ефективності та особистого внеску) діяльності працівників розвитоку вищого
навчального закладу. Практичне застосування цієї методики дозволяє оцінювати показники роботи праців-
ника і одночасно розвивати його потенціал.

Як додаткову методику оцінки автором запропоновано анкетування "Викладач очима студентів", що допо-
може виявити не тільки результати роботи науково-педагогічних працівників, але й ужити заходів з підви-
щення ефективності та якості запропонованих заходів, роботи вищого навчального закладу в цілому.

The studies carried out within the framework of this article are devoted to the analysis of a number of theoretical
and practical aspects of innovative transformations in the field of personnel management at a higher educational
institution. The article deals with different views and opinions of scientists on personnel management. It has been
determined that personnel management is a set of mechanisms, principles and methods aimed at optimal quantitative
and qualitative formation of personnel and maximizing the use of its capabilities for the purposes of the educational
institution. It is proved that up-to-date knowledge of scientific and pedagogical workers, their intellectual potential,
is of particular importance in the development of the system of higher education.

The main attention in the work is focused on the problem of assessment of employees, whose performance is reduced
to the assessment of the overall efficiency of the higher education institution. Therefore, in order to increase the
efficiency and quality of the work of scientific and pedagogical workers, the methodological recommendations for the
development of indicators (criteria for assessing the effectiveness and personal contribution) of employees' activities
in the development of a higher educational institution are scientifically substantiated. The practical application of
this technique allows you to evaluate the performance of an employee and at the same time develop his potential.

As an additional method of evaluation, the author proposed a questionnaire "Teacher by the eyes of students",
which will help to identify not only the results of the work of scientific and pedagogical workers, but also take measures
to improve the efficiency and quality of the proposed activities, and the work of the higher education institution as a
whole.
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ду (далі — ВНЗ), але й формування інноваційного кад-
рового складу, професійних науково-педагогічних пра-
цівників, здатних змінювати стратегію і тактику профе-
сійної діяльності, відповідаючи на виклики часу.
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Глобальні структурні й технологічні зміни в освіт-
ньому просторі, перехід традиційного суспільства до
інформаційного, зумовлюють зміни у процесі трудової
діяльності ВНЗ. Формування працездатної і ефективно
функціонуючої команди вимагають не лише обліку
кадрів, контролю за дотриманням законодавства і до-
кументообігу, але й визначення основних направлень,
цілей, задач і принципів роботи з кадрами, які забезпе-
чать динамічний розвиток кадрового потенціалу, його
соціальну активність, морально-етичну відповідальність
і мобільність.

Тому назріла необхідність поглибленого аналізу
управління персоналом ВНЗ, метою якого є пошук прин-
ципово нових підходів і механізмів ефективного вико-
ристання кадрового потенціалу, що активізує продук-
тивність праці, породжуватиме мотиви до творчості,
ініціативності, підвищить соціальний статус працівників
та забезпечить галузь висококваліфікованими фахівця-
ми. Тільки правильно обраний підхід до управління пер-
соналом може вирішити питання конкурентоздатності,
економічного зростання й забезпечення ефективної
роботи ВНЗ.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Проблемам теорії, методології та практики багато-
аспектної проблеми інноваційних перетворень у сфері
управління персоналом були і залишаються об'єктом
підвищеної уваги в роботах провідних вітчизняних й
зарубіжних науковців, серед яких варто назвати праці
таких дослідників: Армстронг М. [1], Балабанова Л.В.
[2], Беккер Г. [3], Богиня Д.П. [4], Боумен К. [5], Голіко-
ва Н.В. [6], Грішнова О.А. [7], Дейнека А.В. [8], Костюк О.Д.
[9], Крушельницька О.В. [10], Міль Дж. [11], Никифо-
ренко В.Г. [12], Опанасюк Ю.А. [13], Передугова Т.В.
[14], Продан І.О. [15], Сівашенко Т.В. [16], Сміт А. [17],
Шульц А. [18] та інші.

Аналізуючи досягнення вищеназваних науковців,
можна зазначити, що наукова думка з обраної теми роз-
винена досить глибоко та всебічно. Проте варто наго-
лосити на тому, що на сьогодні економічна наука і прак-
тика України не має грунтовних наукових досліджень
щодо управління персоналом саме для ВНЗ. Тож зміни,
які відбуваються в сучасному економічному і соціаль-
ному житті суспільства, вимагають нового концептуаль-
ного підходу.

МЕТА СТАТТІ
Метою статті є дослідження інноваційних підходів

до управління персоналом як можливостей їх застосу-
вання саме у ВНЗ.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО
МАТЕРІАЛУ

Сучасний стан розвитку економіки України,
значні трансформації ринкового середовища, кон-
куренція, глобальні  структурні і  технологічні
зміни, процеси інформатизації призводять до гли-
боких змін в принципах, методах і формах управл-
іння персоналом з усвідомленням того, що ключо-
вим ресурсом ефективності і продуктивності діяль-
ності ВНЗ є якість персоналу і його професіо-
налізм. Саме персонал відіграє вирішальну роль у
життєдіяльності і процвітанні ВНЗ. Економісти
слушно зазначають, що інвестиції в розвиток пер-
соналу не менш важливі, ніж прямі капіталовкла-
дення у виробництво.

У літературі застосовується значна кількість тер-
мінів: "трудові ресурси", "кадри", "персонал". Термін
"трудові ресурси" було введено у науку в 20-ті роки
ХХ ст. академіком С. Струмиліним. Цей термін ви-
користовували як планово-економічний показник
вимірювання робочої сили. Сучасне розуміння тру-
дових ресурсів трактується як людські ресурси, що

є значно ширшим. Термін "кадри" запозичений уп-
равлінською наукою з армійського лексикону, де він
означав професійних військових — рядових, коман-
дний склад, резерв. У сучасному світі під кадрами
розуміють штатних (постійних) кваліфікованих пра-
цівників, що пройшли попередню професійну підго-
товку, володіють трудовими навичками, досвідом
роботи, спеціальними знаннями в обраній сфері
діяльності та знаходяться в трудових відносинах з
керівництвом організації [12]. На думку Л.В. Бала-
банової та О.В. Сердак, персонал — це "сукупність
працівників підприємства (професійних і тимчасо-
вих, кваліфікованих і некваліфікованих), що працю-
ють по найму та мають трудові відносини з робото-
давцем" [2].

У свою чергу, формування наукових основ управ-
ління персоналом почалось в останніх десятиліттях
ХIХ ст. Найбільш сприятливі умови для розвитку на-
укової думки склались в Америці, однак знання, по-
в'язані з наукою управління, накопичувались задов-
го до цього в рамках різноманітних наук, працях пол-
ітичних діячів, вчених і навіть в найдревніших руко-
писних пам'ятках. Значний внесок у розробку науко-
вого пізнання та практичного застосування в уп-
равлінні персоналу зробив А. Маслоу, який розділив
потреби на базові (фізіологічні потреби та потреби в
безпеці) та зумовлені розвитком цивілізації (соціальні
потреби; потреби у визнанні, повазі; потреби саморе-
алізації). Запропонована ним "піраміда потреб", ко-
ристується великою популярністю і у сучасному світі
[8, с. 161].

На думку К. Клелланда, існують й інші варіанти гру-
пування потреб, він їх зводить до бажання влади (впли-
ву на інших людей), успіху (успішного завершення
роботи) та прийняття участі у важливих рішеннях.
А.Ф. Герцберг виділив в системі потреб гігієнічні нор-
ми, пов'язані з навколишнім середовищем, і мотиваційні,
пов'язані з характером й суттю роботи. Так, в основі
теорії А.Ф. Герцберга є теза про те, що праця повинна
приносити людям задоволення, сприяти зміцненню пси-
хологічного здоров'я.

З часом концепції і погляди, доповнюючи одна одну,
вдосконалювались. Персонал почали розглядати як осно-
ву для підвищення ефективності роботи. Доля інвес-
тицій, вкладених у персонал, навіть перевищувала капі-
таловкладення в інші ресурси. Ця думка стала фунда-
ментом для створення теорії людського капіталу, яка
розглядала можливості людини в економічних понят-
тях. Розробники цієї теорії Т. Шульц (1979) і Г. Беккер
(1992) були нагороджені Нобелівською премією в об-
ласті економіки. Людський капітал Т. Шульц розглядав
як сукупність знань, вмінь, навичок, які використову-
ються для задоволення всебічних потреб людини та су-
спільства [18, с. 28].

Більш грунтовно дослідив категорію людського ка-
піталу послідовник Г. Беккер, який стверджував, що
"Один з способів інвестування в людський капітал —
покращення фізичного і емоційного стану людини" [3].
Під людським капіталом Г. Беккер вважав — наявний у
кожного запас знань, навичок та мотивацій, правильне
використання яких збільшує прибуток.

Дж. Мілль писав, що "Саму людину… я не розгля-
даю як багатство. Але її здобуті навички, котрі існу-
ють лише як засіб і породжені працею, на повній
підставі, я вважаю, потраплять в цю категорію" [11, с.
139]. А. Сміт зазначав, що "збільшення продуктивності
корисної праці залежить перш за все від підвищення
спритності та вмінь працівника, а не від покращення
машин і інструментів, за допомогою яких він працю-
вав" [17, с. 490].

Вчення і праці цих науковців, звісно заслугову-
ють уваги, проте, частина досліджень в науковому
розумінні, просто застаріла, адже зміни, які відбу-
ваються в сучасному економічному і соціальному
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житті суспільства вимагають нового концептуально-
го підходу.

Вирішенню проблем, які стосуються розвитку уп-
равління персоналом, присвячено чимало дослід-
жень науковців. Питання розвитку людського капі-
талу досліджувала О.А. Грішнова. На її думку,
"людський капітал — це економічна категорія, яка
характеризує сукупність сформованих і розвинених
внаслідок інвестицій продуктивних здібностей, осо-
бистих рис і мотивацій індивідів, що перебувають в
їхній власності, використовуються в економічній
діяльності, сприяють зростанню продуктивності
праці і завдяки цьому впливають на зростання до-
ходів свого власника та національного доходу" [7, с.
36].

Так, Д. П. Богиня акцентує увагу на соціально-
трудових відносинах у контексті оплати праці та ре-
гулюванні доходів [4, с. 3—8]. Н.В. Голікова розгля-
дає персонал з точки зору економіки, вважаючи, що
людський капітал — це вартість запасу здібностей,
досвіду, знань, які залучені до процесу господарюван-
ня і капіталізовані на основі найму та приносять при-
буток [6, с. 9].

Отже, управління персоналом — сукупність ме-
ханізмів, принципів і методів, спрямованих на опти-
мальне кількісне та якісне формування персоналу й
максимальне використання його можливостей для ре-
алізації цілей ВНЗ. Управлінський апарат ВНЗ як
інтегрований суб'єкт менеджменту персоналу вико-
нує функції планування, організації, мотивації та кон-
тролю. Важливими критеріями ефективності управ-
ління персоналом є оцінка персоналу і його мотива-
ція. Всебічне стимулювання працівників, створення
сприятливих умов праці та розвиток в кожному пра-
цівнику партнерського ставлення до ВНЗ, сприяє
підвищенню продуктивності праці та наданню більш
якісних освітніх послуг. Важливо визначити індика-
тори прогресу роботи ВНЗ, тобто об'єктивні показ-
ники, що дозволяють визначити ефективність діяль-
ності як конкретно узятого працівника, так і весь
колектив у цілому. Для того, щоб визначити, на-
скільки ефективна система управління персоналом,
необхідно, перш за все, розробити критерії, які доз-
воляють це зробити.

Вже існуюча система оцінки результатів зводить
оцінку діяльності працівників до одних показників —
оцінки загальної ефективності діяльності ВНЗ, без вра-
хування внеску кожного працівника. Тому, з метою
підвищення ефективності та якості роботи працівників,
керівник ВНЗ повинен справедливо оцінювати кожно-
го. Для цього необхідно розробити показники і критерії
оцінки діяльності, котрі будуть об'єктивними, прозори-
ми, юридично доступними, умови і розмір отримання
винагороди повинні бути зрозумілими як для керівниц-
тва, так і для працівників.

Отже, пропонуються методичні рекомендації по
розробці показників (критеріїв оцінки ефективності та
особистого внеску) діяльності працівників у розвиток
ВНЗ, що в результаті дозволить оцінювати показники
роботи працівника і одночасно розвивати його потен-
ціал. У розробці запропонованої методики (бальної оц-
інки особистого внеску працівника), для фундамен-
тальної основи, використані саме ті критерії та показ-
ники оцінки, які представлені різноманітним набором
можливих якісних характеристик, розкривають певні
кількісні показники та більш-менш об'єктивно дозво-
ляють оцінити ефективність діяльності працівника,
його професіоналізм, компетентність, творчу ак-
тивність та індивідуально-професійні якості, що в ре-
зультаті стане підгрунтям для системи мотивації праці
у ВНЗ.

Під час здійснення оцінювання працівників ВНЗ
необхідно враховувати такі критерії: успішне, які-
сне і своєчасне виконання науково-педагогічним
працівником своїх посадових обов'язків у зазначе-
ному періоді; ініціативність, творчість, застосуван-
ня у роботі інноваційних методів; працьовитість,
чесність, самостійність у прийнятті рішення та без-
посередня участь працівника у розвитку самоосві-
ти. Критерії вимірювання бальної системи оцінки
повинні бути згруповані за різними показниками
(рис. 1).

Для оцінки кожної з цих якостей прийнятий до-
сить широкий діапазон, який коливається в межах від
найнижчого рівня — якісного виконання своїх поса-
дових обов'язків (від 1 балу), до найвищого рівня —
творчої активності (до 20 балів). Загальні показники
повинні бути конкретизовані та враховувати міру ви-
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– трудова 

дисципліна; 

– продуктивність 

праці; 

– якість 

виконуваної 

роботи; 

– оперативність 

реагування 

 

Оцінка компетентності Оцінка результативності 

Рекомендовані види винагород в результаті успішної оцінки 
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здібності та 

творча активність 

Рівень 

професійних 

знань 
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якості працівника 
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– кваліфікація; 

– знання сучасної 

техніки і 

технологій; 
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кваліфікованих 

навичок  

  

– працьовитість; 

– самостійність у 

прийнятті рішень; 

– чесність і 

сумлінність; 

– винахідливість 

Рис. 1. Формування системи мотивації праці у ВНЗ на основі бальної оцінки діяльності працівника

Джерело: складено автором.
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конаної роботи в рамках встановлених посадових
обов'язків (своєчасне виконання, несвоєчасне вико-
нання; порушення відсутні, порушення присутні;
ефективність, неефективність; виконання, невиконан-
ня).

Кількісна оцінка "Дисциплінарної та трудової
ефективності" дозволяє перевірити показники роботи
працівника ВНЗ, якості виконання поставлених завдань
і одночасно розвивати його професійний потенціал.
Адже, при однаковій кваліфікації і однакових затра-
тах робочого часу, працівники показують різну резуль-
тативність та працюють з різною мірою ефективності.
Оцінка якості кадрів повинна проводиться за наявності
стандартів якості на кожну виконану роботу, що по-
винні мати характер звичайних вимог до завдання та
завчасно бути відомими виконавцю. Критерій оціню-
вання "Організаторські здібності та творча активність"
у першу чергу зорієнтований на працівників, від тру-
дових функцій котрих залежить виконання встановле-
ного плану і одночасно впровадження нових інновац-
ійних методів роботи, направлених на більш високий
рівень як надання послуг, так і організації робочого
процесу. Діяльність науково-педагогічних працівників
потребує не лише певної трудової ефективності та
творчої активності, але й відповідних індивідуальних
якостей, без яких багатьом робота може здаватись ру-
тинною та надто обтяжливою. При цьому компетен-
ція працівників залежить від рівня їх освіти (знань),
досвіду роботи (навичок) і особистих здібностей
(умінь).

Практичне застосування такої методики дозволяє
запровадити системний підхід до оцінки, сформулював-
ши нові вимоги до працівників ВНЗ. Бальна система оц-
інювання призначена для побудови якісного механізму
стимулювання праці та регулювання подальшого роз-
витку персоналу.

Оскільки споживачем освітніх послуг є студенти,
необхідно орієнтуватись на їх інтереси та потреби. Зва-
жаючи на це, доцільно запропонувати анкетування
"Викладач очима студентів" як додаткову методику оцін-
ки ефективності роботи працівників. Чому саме анке-
тування? Тому, що всі показники, які визначаються під
час оцінки працівників за іншими методами, на нашу
думку, не відображають всієї повноти інформації. Ми
не бачимо, наскільки викладач задовольнив наукові по-
треби студентів, чи є сприятливі умови для науково-
творчого розвитку, чи є зауваження або скарги. Тому
пропонуємо форму анкети з проблемними питаннями,
які б допомогли зробити певні висновки, прийняти
відповідні рішення, виявити недоліки та скорегувати
прогнози на майбутнє, враховуючи побажання та пере-
ваги студентів (табл. 1).

Аналіз анкетування допоможе виявити не тільки ре-
зультати роботи науково-педагогічних працівників, але
й ужити заходів з підвищення ефективності та якості
запропонованих заходів, і роботи вищого навчального
закладу в цілому. До того ж, анкетування дає змогу
швидко опитати велику кількість студентів, регламен-
тація процедури дозволяє зібрати точні дані, ано-
німність підвищує відвертість та зібрані дані можна лег-
ко проаналізувати.

ВИСНОВКИ
З ПРОВЕДЕНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ

Проведене дослідження дозволяє зробити висно-
вок, що процеси глобалізації і структурне реформуван-
ня вищої школи вимагають від ВНЗ упровадження інно-
ваційних підходів і активізації використання сучасних
персонал-технологій, які відповідають тим тенденціям,
які сьогодні існують у даній сфері, а також сприяти-
муть підвищенню результативності управління персо-
налом.

Таблиця 1. Анкета "ВИКЛАДАЧ ОЧИМА СТУДЕНТІВ"

Джерело: складено автором.

Просимо Вас оцінити професійні та особисті якості викладача 
в ___ семестрі __________ навчального року за наступною шкалою: 

«1» - якість практично не проявляється. 

«2» - якість швидше не проявляється, ніж проявляється. 

«3» - якість швидше проявляється, ніж не проявляється. 

«4» - якість проявляється в повній мірі. 

«5» - зразок для наслідування. 
  

№ Якості викладачів 
ПІБ викладачів 

            

І. Професійні якості Оцінка в балах 

1 Вільне володіння дисципліною                         

2 Уміння зацікавити студентів вивчати дисципліну                         

3 Уміння  пояснити студенту вимоги, що пред'являються з дисципліни                          

4 Уміння навчити, донести знання до студентів                         

5 Рівень культури мовлення викладача                         

6 
Уміння показати важливість цієї дисципліни для професійного 

становлення студента  
                        

7 
Рівень використання навчально-методичних, інформаційних ресурсів, 
кредитно-модульної технології навчання в цілому 

                        

ІІ. Особисті якості Оцінка в балах 

8 
Уміння встановити контакт зі студентською аудиторією і з кожним 

студентом окремо 
                        

9 
Уміння створити доброзичливу атмосферу під час прийому іспитів і 

заліків  
                        

10 Об'єктивність в оцінюванні знань студентів                         

11 
Готовність викладача вирішувати ті чи інші проблеми, з якими стикаються 

студенти 
                        

12 Коректна поведінка, тактовність, стриманість у прояві негативних емоцій                         

ІІІ. Ваші пропозиції щодо вдосконалення навчально-виховного процесу в університеті 
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Таким чином, інноваційна діяльність в управлінні
науково-педагогічним персоналом має на увазі правиль-
но спроектований та реалізований якісно новий підхід
до оцінки та мотивації персоналу ВНЗ. Механізм баль-
ної оцінки особистого внеску працівника надає стра-
тегічні засоби, що допомагають виявити кращих
фахівців, здатних генерувати нові ідеї, діагностувати
проблеми в управлінні персоналом й виявити методи їх
вирішення.

Перспективи подальших досліджень мають бути
спрямовані на підвищення рівня мотивації персоналу, а
також підвищення ефективності роботи ВНЗ у рамках
бальної оцінки особистого внеску працівника.
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