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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ
Актуальність теми. Проактивне управління на відміну від реактивного
управління проектними системами реалізує стратегію упереджувального впливу
на параметри та умови функціонування об’єктів. В таких умовах впровадження
управління якістю навчальних проектів (НП)
згідно з міжнародними
стандартами серії ISO 9000 базується на моніторингу кожного процесу
проекту з погляду їх впливу на відповідність випускників вимогам до неї.
Метою самооцінки, яка є одним із методів моніторингу, є не тільки
забезпечення державних вимог до якості освіти, а й аналіз усіх процесів НП,
оцінка динаміки розвитку за різними показниками, впровадження інновацій,
виявлення процесів, які потребують вдосконалення, залучення до управління
зацікавлених сторін та ін. Але незважаючи на те, що тенденція розвитку та
розповсюдження процесів самооцінки спостерігається з 90-х років, сьогодні
практично відсутні теоретичні та реалізаційні інструменти для неї. Для
впровадження управління якістю НП потрібні інструментальні засоби, які
дозволять оперативно виконувати самооцінку якості основних процесів НП,
виявляти проблемні процеси, розподіляти основні ресурси та виконувати
прогнозування майбутнього розвитку навчальних закладів (НЗ).
Таким чином, розробка інструментів для самооцінки і прогнозування рівня
якості процесів НП є актуальною, оскільки повинна забезпечити проектнокеровані та проактивні форми управління НЗ, що передбачають постійне
поліпшення та зміни в організації при різних формах збурення внутрішніх та
зовнішніх умов. Але відомі методи оцінки показників якості діяльності освітніх
закладів не враховують вплив якості роботи одних процесів на інші, вплив
основних ресурсів на якість процесів.
Тому актуальним науково-практичним завданням активізації проектної
діяльності при управлінні якістю навчальних проектів для забезпечення
конкурентної здатності НЗ є розробка нового інструменту, як складової
програми створення системи менеджменту якості НЗ на основі процеснопараметричної моделі та відповідних методів для прогнозування і самооцінки з
урахуванням міжнародних стандартів.
Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами.
Дисертаційна робота виконувалася відповідно до пріоритетних напрямків
Національної доктрини розвитку освіти (затв. указом Президента України від 17
квітня 2002 року N347/2002); Державної національної програми «Освіта:
Україна ХХІ століття» (затв. указом Президента України); проекту концепції
розвитку освіти України на період 2015–2025 років; науково-дослідних робіт
Одеського
національного
політехнічного
університету
згідно
з
координаційними планами МОН України за грантом ректора за темами
«Електронний деканат» та «Методологічні основи створення інформаційного
середовища управління науковими дослідженнями структурних одиниць ВНЗ
МОН України №696-32 (№ держреєстрації 0115U000422C)
Мета і задачі дослідження. Метою дисертаційного дослідження є
підвищення ефективності проактивного управління якістю навчальних проектів
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з впровадженням міжнародних стандартів шляхом розробки процеснопараметричної моделі прогнозування і самооцінки рівня якості НП.
Для досягнення цієї мети в роботі вирішені наступні задачі:
 проаналізована діяльність освітніх закладів з управління якістю і
особливості впровадження міжнародних стандартів серії ISO 9000;
 розроблені теоретичні передумови для побудови процесно-параметричних
моделей управління якістю НП;
 створена процесно-параметрична модель самооцінки та прогнозування
рівня якості НП;
 запропоновані методи та засоби експертного оцінювання параметрів
взаємодії процесів для процесно-параметричної моделі;
 розроблені методи аналітичного прогнозування та експрес самооцінки
рівня якості процесів та ресурсів НП;
 розроблена інформаційно-аналітична система (ІАС), в основі роботи якої
лежить процесно-параметрична модель, методи аналітичного прогнозування,
оцінки рівня якості НП та найліпшого розподілу ключових ресурсів;
 здійснено впровадження інформаційно-аналітичної системи у трьох
навчальних закладах з позитивним техніко-економічним ефектом.
Об'єктом дослідження є процеси та ресурси навчальних проектів.
Предметом дослідження є процесно-параметрична модель самооцінки і
прогнозування при проактивному управлінні якістю навчальних закладів.
Методи дослідження. При розробці процесно-параметричної моделі
враховано процесний підхід до управління проектами організацій. При
дослідженні використані: основні положення Керівництва до Зводу знань з
керування проектами  РМВОК® (для визначення рівнів та типів процесів);
методи теорії графів (для побудови ієрархічної багаторівневої структури
процесів); теорія систем і системного аналізу (для структурного аналізу
взаємодії процесів НП і визначення їх параметрів), методів статистичного
аналізу експертних оцінок (визначення ваг впливу, порогових значень
параметрів та експрес оцінок якості процесів). Перевірку розробленої концепції
і запропонованої моделі виконано методом інформаційно-аналітичного
моделювання та впровадження на діючих навчальних закладах.
Наукова новизна одержаних результатів.
Вперше розроблено:
 загальну концепцію побудови процесно-параметричних моделей для
прогнозування та оцінки якості проектів підприємств на основі структурного та
параметричного представлення за послідовністю виконання взаємозв‘язків
процесів, що створює можливість аналізу та оцінки рівня якості системи
процесів проектів у їх структурно-логічному поєднанні;
 метод аналітичного прогнозування рівня якості функціонування процесів
проектів підприємств, який на відміну від відомих методів враховує зважений
взаємний вплив показників якості на різних рівнях ієрархії процесів, що
дозволяє оперативно здійснювати розподіл ресурсів та оперативне планування
дій щодо поліпшення проактивного управління якістю проектів;
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 процесно-параметричну модель навчального проекту, як систему
багаторівневих зв‘язків його ключових ресурсів та процесів, яка враховує їх
взаємовплив на рівень якості, що створює умови для впровадження методів
аналітичного прогнозування якості навчальних проектів;
отримали подальший розвиток:
 методи оцінки ступенів рівня якості процесів та ресурсів для системи
самооцінки рівня якості навчальних проектів за рахунок їх розширення, що
дозволяє збільшити якість такого оцінювання;
 система показників для оцінки процесів навчальних проектів, яка
доповнена показниками якості процесів, що у сукупності поширює можливості
проектної діяльності НЗ з управління якістю.
Практичне значення одержаних результатів.
Запропоновані методи і засоби експертного оцінювання параметрів
взаємодії процесів у процесно-параметричній моделі НЗ (порогових значень і
ваг впливу) та аналізу їх відповідності, які визначають достатню кількість,
компетентність експертів і узгодженість їх суджень.
Створена інформаційно-аналітична система самооцінки і прогнозування
якості НП впроваджена в проектній діяльності трьох навчальних закладів:
Одеського коледжу комп’ютерних технологій «Сервер», Одеського
автомобільно-дорожнього коледжу ОНПУ та Херсонського політехнічного
коледжу ОНПУ. В результаті впровадження інформаційно-аналітичної системи
керівництво цих НЗ отримало інструмент для ефективного проактивного
управління якістю проектів НЗ та забезпечення оптимізації розподілу ресурсів з
метою досягнення найкращого рівня якості.
Особистий внесок здобувача. Всі основні результати, що виносяться на
захист, отримані здобувачем особисто. У роботах, опублікованих у
співавторстві, здобувачеві належать, зокрема у роботі [2] 
аналіз
інформаційного середовища ВНЗ для побудови інформаційно-аналітичної
системи оцінки якості для навчальних закладів. у статтях [1, 3, 4]  загальна
концепція процесно-параметричної моделі оцінки якості, дослідження впливу
на якість роботи НЗ різних факторів, у роботі [5]  інструменти та методи
впровадження міжнародної практики в управління якістю НЗ, процеснопараметрична модель,
Апробація результатів дисертації. Основні положення і результати
дисертаційних досліджень обговорювалися на: V  VIІІ міжнародних науковометодичних конференціях «Удосконалення підготовки фахівців» (Одеса, 2000 
2003); міжнародній науково-методичній конференції “HEP’04» (Миколаїв,
2004); The III inrternational scientific –practical conference (Оdessa, 2014, 2016);
XXII семинарі «Моделирование в прикладных научных исследованиях»
(Одесса, 2014); науково-методичному семінарі «Організація навчального
процесу і тестових форм контролю знань» (Одеса, 2015), IV українськонімецькій конференції «Інформатика. Культура. Техніка» (Одеса, 2016); III
міжнародній науково-практичній конференції «Інформаційні технології та
взаємодії» (Київ, 2016); на об’єднаному семінарі кафедри «Інформаційні
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системи» інституту комп’ютерних систем ОНПУ; Першій Міжнародній
науково-практичній конференції «Управління проектами, програмами,
портфелями» (Одеса, 2016).
Публікації. Основні результати досліджень висвітлені у 17 публікаціях, у
тому числі 5 статей в журналах, рекомендованих МОН України, з них 2 –
індексовані у наукометричній базі SCOPUS,
а решта  в матеріалах
конференцій і семінарів.
Структура та обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, 4
розділів, висновків, посилань до 123 літературного джерела та 9 додатків.
Повний об’єм дисертації – 267 сторінок, у тому числі додатків – 109 сторінок,
перелік посилань 15 сторінок. Дисертація містить 52 рисунки та 18 таблиць.
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ РОБОТИ
У вступі обґрунтовується актуальність теми дисертаційної роботи,
формулюються мета та задачі дослідження, відзначаються наукова новизна та
практичне значення одержаних результатів, показано зв'язок теми дисертаційної
роботи з програмами розвитку освіти в Україні, науковими темами, надано
відомості з апробації результатів і публікації матеріалів дисертації.
У першому розділі “Аналіз забезпечення якості у проектній діяльності
освітніх закладів” показано, що для виконання програм розвитку освіти в
Україні та входження її до Європейського простору освіти важлива активізація
проектної діяльності НЗ з управління якістю згідно з міжнародними
стандартами, зокрема серії ISO 9000. Визначені аспекти навчальної діяльності,
пов’язані з процесами управління, їх структурою та взаємодією між собою.
Виконано аналіз наукових джерел. Розглянуті існуючі інформаційні системи для
підтримки проектної діяльності з управління якістю навчальних закладів.
Представлені основні парадигми методів управління якістю, особливості їх
реалізації для навчальних закладів, а також класифіковано їх переваги та
недоліки.
Проведений аналіз показав, що розробці теоретичних та реалізаційних
положень застосування проектного підходу до управління НЗ, в тому числі і
управління якістю, присвячені чисельні праці зарубіжних та вітчизняних
вчених, серед яких варто відзначити: С. Д. Бушуєва, В. М. Буркова, Н. С.
Бушуєву, В. Д. Гогунського, С. В. Руденко, А. В. Шахова, К. В. Кошкіна, С. К.
Чернова, І. В. Кононенко, В. А. Рача, А. І. Рибака, А. О. Білощицького, К. В.
Колеснікову.
Але в наслідок фінансової кризи, обмеженості ресурсів, мінливості
зовнішнього середовища НЗ України не спроможні в повній мірі реалізувати
міжнародні стандарти з управління якістю у своїй діяльності. Показано, що за
таких умов важливою ланкою управління якістю, який базується на проектному
підході, може бути проактивне управління, яке передбачає самооцінку
діяльності НЗ за показниками якості, її аналіз та прогнозування майбутньої
якості роботи процесів, з одного боку, та знання процесу руху освіти в
майбутнє, досвід та реальну участь людей в освітньому процесі. Важливою
частиною системи самооцінки є визначення ключових показників якості,
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наприклад, одним із показників наукової діяльності є кількість цитувань
наукових статей.
Таким чином, розробка процесно-параметричної моделі та відповідних
методів самооцінки і прогнозування для проактивного управління якістю
навчальних закладів з урахуванням міжнародних стандартів є важливою
науково-практичною задачею для забезпечення
конкурентної здатності
українських НЗ. Сформульовано основні задачі дослідження.
У другому розділі «Загальна концепція проекту розробки процеснопараметричної моделі прогнозування та оцінки рівня якості проектів”
розроблена загальна концепція, як методологічно-теоретичні основи проектної
діяльності зі створення системи менеджменту якості НЗ на основі процеснопараметричної моделі, відповідних методів та інструментарію (інформаційноаналітичної системи) для прогнозування і самооцінки при проактивному
управлінні якістю навчальних закладів з урахуванням міжнародних стандартів.
Ідеологія процесно-орієнтованого управління стирає межу між
управлінням якістю і керуванням організацією. Тому система менеджменту
якості (СМЯ) стає системою управління підприємством і передбачає проектний
етап та операційну діяльність (рис. 1).
Фази ЖЦ проекту
Планування

Виконання

ІСОП

Перевірка

Завершення

Процеси і фази ЖЦ продукту
0 Початкові дані
1 Ініціація. Аналіз потреб у навчанні

Покращення
Продукт

проекта
Система
менеджменту якості
(Блок самооцінки і
прогнозування для
проактивного
управління)

2 Планування. Проект. навчання
3 Планування. Розробляння навчання
4 Постачання навчання
5 Виконання. Управління процесами
6 Виконання процесів навчання
7 Моніторінг та звітування
Результат: самооцінка і
прогнозування для
проактивного управління

P D
AC

Поліпшення системи
Проектна діяльність

Операційна діяльність

Рисунок 1 – Фази життєвого циклу проекту і продукту
Продуктом навчальних проектів НЗ є випускники з новими знаннями,
навичками та уміннями, що формують необхідні для фахівців виробничі та
суспільно значимі компетенції. Створювана цінність НП може бути відображена
як кортеж:
С = {(вид цінності ↔ драйвери ↔ засоби ↔ показники)і ↔ індикатори},
де і= 1, 2, …, n індекс виду цінності навчальних проектів.
При цьому індикатори є оцінкою досягнутого рівня досконалості за певним
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видом цінності, що характеризують інтегральну оцінку проекту. У структурі
оцінки створюваної цінності запропоновані драйвери інноваційного розвитку та
засоби, що відображають у чіткій або нечіткій формі результати діяльності НЗ.
Запропонована загальна концепція включає наступні елементи:
 визначення ключових ресурсів;
 формування рівнів процесів НП на основі стандартів серії ISO 900;
 стратегію визначення списку взаємопов’язаних процесів НП;
 визначення параметрів впливу на якість роботи процесів та їх типів;
 аналітичне прогнозування рівня якості функціонування процесів;
 засоби самооцінки процесів та ресурсів;
 вимоги до інформаційно-аналітичної системи самооцінки і прогнозування.
Завдяки розробленій концепції будується процесно-параметрична модель
НП, структура якої включає елементи проактивного управління: самооцінку
процесів та ресурсів, її аналіз, прогнозування та розподіл ресурсів (рис. 2).
Параметри ресурсів та
процесів до прогнозу
дії на поліпшення
якості
Прогнозування
аналіз
результату

самооцінка ресурсів та
процесів

проактивне
управління

процес

розрахунок за
структурою та
параметрами

процес

...
цикл виконання
процесів

розподіл
ресурсів

процес

процес

прогнозований рівень
якості

Рисунок 2. Структура процесно-параметричної моделі
Показано, що якість роботи любого проекту визначається якістю його
ключових ресурсів, які в свою чергу залежать від типу проекту та впливу на
критерії якості його діяльності.
Запропоновано визначати процеси діяльності НП з урахуванням
міжнародного стандарту ISO 9001 та вказівок ДСТУ по використанню
стандартів ISO у вищому НЗ. Рівні процесів у моделі конкретного проекту
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можуть бути ширше, ніж групи процесів у стандарті з врахуванням
особливостей проекту, але вони повинні включати ці групи та витримувати їх
послідовність. На кожному рівні визначені конкретні процеси для проекту, які
можуть виконуватися одночасно після процесів попереднього рівня.
Для визначення структури зв‘язків процесів для кожного процесу
проведено дослідження впливу на нього інших процесів та ресурсів, та його
впливу на інші процеси та ресурси. За результатами цих досліджень створена
матриця міжпроцесних зв‘язків (суміжності).
Кожний процес має на вході параметри, які впливають на якість його
роботи – це вхідні параметри. Вхідні параметри поділяються на початкові,
прямі та зворотні. Прямі параметри передаються від процесів , які виконуються
раніше, а зворотні − від процесів, які виконуються пізніше. Частина прямих
параметрів є початковими і визначаються рівнем якості ключових ресурсів.
Кожний процес в результаті його роботи визначає вихідний параметр, який
визначає рівень якості роботи цього процесу. Цей параметр стає вхідним для
інших процесів.
Для нормалізації параметрів запропоновано оцінювати максимальну якість
(значення “1”). Таким чином, кожен параметр (вхідний або вихідний) для
розрахунку прогнозованого рівня якості роботи підприємства може приймати
три нормалізовані значення (від 0 до1): рівень якості, який оцінюється або
розраховується (залежить від етапу розрахунку), порогове значення параметра
та значення його впливу на відповідний процес (вагу).
Порогові значення відповідають мінімальному рівню якості процесу або
ресурсу, при якому вони не впливають на зріст або падіння якості інших
процесів або ресурсів. Якщо рівень якості
вхідного параметру вище
порогового, то він позитивно впливає на зріст якості процесу його впливу, а
якщо менше – негативно. Ваги впливу визначають ймовірність впливу даного
параметру у порівнянні з іншими параметрами на процес їх спільного впливу.
Для визначення ваг впливу параметрів та порогових значень параметрів у
роботі використано експертне оцінювання. Для визначення рівня якості
початкових параметрів запропонована оцінка відносно максимального значення
або самооцінка за визначеною шкалою ступенів якості.
Запропонований
метод аналітичного прогнозування рівня якості
функціонування процесів (1), який складається з наступних кроків:
1. Оцінка або самооцінка рівня якості ключових ресурсів (від 0 до 1).
2. Самооцінка рівня якості усіх процесів (від 0 до 1).
3. Побудова вектору порогових значень ключових ресурсів та усіх процесів.
4. Побудова матриці ваг впливу процесів та ресурсів.
5. Виконання послідовного розрахунку якості кожного процесу за рівнями
процесів з врахуванням значень вхідних параметрів за виразом:
n L N

ji
ji
L

N
;
(
1

V
)

 Pji

ji
jk
 ji

i 1 1  Nji
Vjk+1=V j  R  
,
(1)
n L N
k
ji
ji
 L ji  N ji ;V j  
Pji
k
N

i 1
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де k – номер циклу (ітерації;); Lji – рівень якості і-того вхідного параметру
(і=1÷n) для процесу Psj (j=1÷m), Nji, − порогове значення і-того вхідного
параметру для процесу Psj, Pji − вага впливу і-того вхідного параметру на
процес PSj, VNj − порогове значення процесу Psj, R − коефіцієнт супротиву
середовища, Vj,k+1 – новий розрахований рівень якості процесу Psj на циклі
k+1,Vj,k – попередній рівень якості процесу Psj на циклі k.
Vjк –визначається за наступними правилами:
1) якщо розрахунок виконується на першому циклі розрахунку для тільки
створеного підприємства - це є оцінка рівня якості ключових ресурсів (для
параметрів ресурсів) або порогових значень параметрів процесів (для
параметрів відповідних процесів);
2) якщо розрахунок виконується на першому циклі розрахунку для вже діючого
підприємства - це є оцінка рівня якості ключових ресурсів або процесів;
3) якщо розрахунок виконується не на 1 циклі розрахунку, а на 2, 3,..., тощо - це
є розрахований рівень якості процесу PSj на k-ій ітерації ( на попередньому
циклі розрахунку).
На останньому рівні розраховується прогнозована якість роботи усього
проекту. На цьому завершується один цикл розрахунку. Якщо значення
прогнозованого рівня якості вище порогового – це означає зріст розвитку
проекту, якщо менше − падіння, а якщо дорівнює – стабільність.
На першому циклі можна завершити процес прогнозування, який визначає
прогнозовану якість одного повного циклу роботи процесів, який складає,
наприклад, для НЗ - один навчальний рік. Моделювання рівня якості процесів та
усього проекту у часі (на багатьох циклах) дозволяє відстежити тенденцію
зміни рівня якості процесів в залежності від часу реалізації проекту та
швидкість його наближення до максимального або мінімального, тобто графік
динаміки росту рівня якості проекту.
Розроблені принципи відбору показників процесів та визначення ступенів
їх якості, які використовуються для розробки системи самооцінки процесів та
ресурсів. В основі відбору показників запропонований метод визначення
ключових показників ефективності, а ступені їх якості розробляються на основі
стандарту ISO 9004.
Розробка нової моделі повинна супроводжуватися її випробуваннями на
основі яких визначені засоби коригування параметрів та структури моделі.
Розроблені вимоги до інформаційно-аналітичної системи самооцінки і
аналітичного прогнозування рівня якості процесів проектів для підтримки
проактивного управління якістю на основі розробленої концепції.
Наведений приклад розрахунку рівня якості на основі процеснопараметричної моделі, у якому детально відстежується метод аналітичного
прогнозування.
Таким чином, розроблена концепція створює можливість побудови
процесно-параметричної моделі прогнозування та оцінки рівня якості системи
процесів у їх структурно-логічній взаємодії на основі рівня якості ключових
ресурсів для різних проектів, у тому числі для НЗ. Моделювання рівня якості
процесів та усього проекту у часі для різного розподілу ключових ресурсів
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дозволяє визначати найліпший розподіл ресурсів для досягнення
максимального рівня якості усього проекту, що надає інструмент для
проактивного управління ресурсами та якістю підприємства.
В третьому розділі «Розробка процесно-параметричної моделі
прогнозування рівня якості навчальних проектів» запропонована структура
управління
на основі проектно-керованого середовища ППП (портфелі,
програми та проекти). Однією із
програм структури ППП є система
менеджменту якості (СМЯ), проектом якої є ІСОП (інформаційна система
оцінки та прогнозування).
Проект ІСОП розробляється на вимоги відповідності ринку освітніх
послуг України сучасним стандартам якості Європейського простору та має
наступні цілі:
 впровадження міжнародних стандартів управління якістю в НЗ;
 розробка оперативного, не ресурсовитратного та ефективного інструменту
для оцінки та прогнозування рівня якості ресурсів та процесів НП, аналізу і
рекомендацій щодо поліпшення якості роботи процесів та розподілу ресурсів.
Для досягнення цілей проекту необхідно вирішити наступні задачі:
1. На основі загальної концепції
розробити процесно-параметричну
модель НП, яка включає для ресурсів та процесів: структуру багаторівневої
взаємодії, матрицю ваг впливу, вектор порогових значень, метод аналітичного
прогнозування рівня якості, показники якості та систему ступенів їх якості,
засоби самооцінки рівня якості, засоби аналізування та звітності результатів
самооцінки та прогнозування, алгоритм розподілу ресурсів.
2. Виконати статистичний аналіз компетентності експертів та їх оцінок
параметрів моделі на їх узгодженість.
3. Розробити вимоги та інформаційно-аналітичну систему самооцінки та
прогнозування рівня якості процесів та ресурсів НП на основі створеної
процесно-параметричної моделі.
4. Провести верифікацію розробленої інформаційно-аналітичної системи
та процесно-параметричної моделі в навчальних закладах, яка включає для
кожного НЗ:
 самооцінку ресурсів та процесів НП на початку циклу ( навчального року);
 прогнозування рівня якості на кінець циклу та на 10 циклів наперед;
 самооцінку ресурсів та процесів на кінець циклу ( кінець навчального року);
 статистичний аналіз узгодженості значень самооцінки;
 порівняння рівня якості прогнозованого і на основі самооцінки на кінець
одного циклу із влученням в інтервал довіри;
 аналіз результатів розподілу ресурсів за прогнозом.
5. Впровадити у процес управління навчальними закладами, де
проводилася верифікація,
інформаційну систему на основі процеснопараметричної моделі з отриманням актів впровадження та відгуками на неї.
Для виконання та впровадження проекту
ІСОП була на основі
запропонованої загальної концепції розроблена процесно-параметрична модель
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самооцінки та прогнозування рівня якості процесів НП, яка може бути
представлена у теоретико-множинному вигляді:
М={S,Pi,j,Nj,Qj,Lk,Oj,F,E,X},
де: S – структура процесів за рівнями; Pi,j – ваги впливу i-того параметру
на j-ий процес; Nj – порогові значення j-их процесів; Qj. – рівні якості j-их
процесів; Lk – система k ступенів якості процесів та ресурсів; Oj – параметри
процесів j-их процесів; F – метод розрахунку прогнозованого рівня якості
процесів та ресурсів; E – засоби самооцінки рівня якості ресурсів та процесів; X
– методи аналізу результатів оцінювання.
Обґрунтовано вибір ресурсів, які є ключовими щодо впливу на усі
процеси НП. Для цього враховані ліцензійні умови надання освітніх послуг у
сфері загальної середньої, вищої та професійно-технічної освіти, які містять
три основні складові з яких визначені ключові ресурси: рівень матеріальних
ресурсів, рівень кадрових ресурсів та рівень документованої інформації НЗ.
В результаті проведеного дослідження груп процесів згідно проектного
менеджменту та вказівок ДСТУ по використанню стандартів ISO у вищому
навчальному закладі визначено 19 основних процесів на 7 рівнях їх виконання
і розроблена структура їх взаємозв’язків (рис. 3).
З урахуванням цієї структури розроблені паперові та електронні анкети
для експертного оцінювання ваг впливу параметрів на кожний процес та
визначення порогових значень рівня якості кожного процесу. Експертне
оцінювання виконувалося у інформаційно-аналітичній системі з використанням
електронних анкет з одночасним аналізом їх результатів та обчисленням
середнього значення та дисперсії.
Визначено засоби вибору експертів та аналізу їх оцінок, які передбачають
обґрунтування достатньої кількості експертів, визначення їхньої компетентності
та визначення узгодженості суджень експертів.
Аналіз достатньої кількості експертів виконано з використанням нерівності
Чебишева (2) з граничною помилкою 0,05. Виконаний розрахунок показав
достатність 7 експертів для проведення самооцінки.

2
nmin 
,
(1  p ) 2

(2)

2
де   тестове значення дисперсії оцінок експертів;
  гранична помилка оцінювання, яка апріорно задається;
p – ймовірність збігу (не менш) істинної оцінки з усередненою по групі.
Аналіз вимог до компетентності експертів виконується за ітераційним
розрахунком коефіцієнтів компетентності qi, який показує відхилення від
усередненого вектору групової оцінки кожного експерта. На початку
ітераційного розрахунку початкові значення коефіцієнтів компетентності усіх
експертів задаються однаковими та дорівнюють q1 =1/7 (7 – кількість експертів).
На кожній ітерації розраховуються 2 показники: x t - усереднений вектор
групової оцінки порівнюваних альтернатив на t-й ітерації розрахунків (3) та qt вектор компетентності експерта на t–й ітерації розрахунків (4).
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Рисунок 3. Структура взаємозв’язків процесів НП за їх рівнями
x t  Xq t 1 ,
(3)
де Х – вихідна матриця оцінювання всіх альтернатив порівняння кожним з
експертів, при цьому: xij – оцінка i–го параметра, зроблена j–м експертом за
інтервальною шкалою; i  1, m – індекс параметру, m – число параметрів;
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j  1, n – індекс експерта, n – число експертів; qt – вектор компетентності
експерта на t–й ітерації розрахунків:
qt  X T xt
(4)

Ітерації розраховують до тих пір, поки не стабілізуються значення qt та хt.
Отримані результати надають інформацію про компетентність експертів.
У роботі проаналізовані результати оцінювання 9 експертів за 23
показниками, для яких були визначені їх ранги за сумарним коефіцієнтом
компетентності. При розрахунку мінімальної кількості експертів отриманий
графік
залежності розрахованої мінімальної кількості експертів (М) в
залежності від обраної кількості експертів (N) за кращим їх рангом ( рис. 4).

Рисунок 4. Графік допустимої та розрахованої кількості експертів
На графіку визначено точку, яка дозволяє визначити мінімальну кількість
експертів їх рангом (7 експертів).
Визначення узгодженості суджень експертів та їх значущості проводилася
для обраних 7 експертів за допомогою розрахунку коефіцієнта конкордації (5)
та оцінки його значущості за критерієм Пірсона.
S
W
,
(5)
1 2 3
m ( n  n)  m  T
i
12
 x
ij
2
де S   d ; d   x ij 
; m – кількість експертів, n – кількість
n
параметрів; хij – оцінка i–го параметра j–им експертом.
В результаті розрахунку отримані наступні результати узгодженості: 56,5%
– середня, 34,8% – висока та дуже висока, 8,7% – низька. Оцінка значущості
цих показників за критерієм Пірсона показала 91,3 % показників, які мають
значущість.
Ваги впливу на процеси та їх порогові значення розраховувалися як
середньо арифметичне значення оцінок усіх експертів по кожному параметру та
кожному процесу.
Запропонована процесно-параметрична модель для проактивного
управління якістю навчального закладу створює умови для впровадження
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методів аналітичного прогнозування якості процесів навчальних проектів та
дозволяє запропонувати найліпший варіант розподілу ключових ресурсів.
В четвертому розділі «Верифікація
та впровадження процеснопараметричної моделі прогнозування та самооцінки рівня якості
навчальних проектів» обґрунтовано вибір методів та засобів реалізації
процесно-параметричної моделі самооцінки та прогнозування для проактивного
управління якістю НП, виконана її верифікація та проведено аналіз
впровадження у трьох навчальних закладах.
Запропоновані 10 ступенів оцінки якості для навчальних проектів,
проведено їх узгодження з існуючою 5-бальної шкалою ступенів досконалості
показників системи оцінки якості за стандартом ISO 9004, а також вимог
стандарту ISO 9001:2015 до аналізу та оцінювання якості організації.
Для кожного процесу та ресурсу визначені ключові показники для його
оцінки за рекомендаціями стандарту ISO 9001:2015.
Розроблено інформаційно-аналітичну систему, у якій створені електронні
анкети для самооцінки рівня якості процесів і ресурсів НП на основі
визначених показників та ступенів оцінки рівня якості. Вона виконує
розрахунок прогнозованої якості роботи НП на основі введених даних по
структурі процесів та властивостей усіх параметрів. По-друге, вона збирає та
аналізує реальні показники діяльності на основі експрес самооцінки,
створюючи звіти за кожний процес та за роботу НП в цілому. Ці звіти
порівнюються з прогнозованими та стають основою для прийняття стратегічних
та термінових рішень що до розподілу ресурсів або поліпшення роботи
проблемних процесів.
Виконано розрахунок адекватності розробленої моделі для прогнозування
якості НП на основі проведеного анкетування у трьох навчальних закладах за
допомогою коефіцієнта кореляції (6) та критерія Фішера (7).

23

 xi  x 

де r  1;  x2  i 1

2

n

2
 зал
r  1 2 ,
x

(6)
23

  yi  y 

2
- (загальна дисперсія);  зал
 i 1

2

n

(залишкова);

xi -початкові оцінки рівня якості, x - їх середнє значення; yi - прогонозовані (
розраховані) рівні якості, y - їх середнє значення.
Для розробленої процесно-параметричної моделі використано 23 оцінки
рівня якості для 19 процесів, 3 початкових ресурсів та усього НП в цілому. Для
розрахунку критерія Фішера (7) були прийняті рівень значущості α=0,01, що
дає статистичну надійність результату Р=99%, кількість ступенів вільності k1=1
та кількість показників n=23 (k2=23-1=22)
Fфакт 

r2
(n  2)
1 r2

(7)

Результати розрахунків ( табл. 3) показують , що розрахований критерій
Фішера з надійністю Р=0,99 ( рівень значущості α=0,01)
для усіх трьох
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навчальних закладів більше, ніж табличний, тому модель прогнозування рівня
якості процесів в усіх розрахунках адекватною.
Таблиця 3. Результати розрахунків адекватності моделі прогнозування
рівня якості процесів навчальних проектів (α=0,01, V2=22, V1=1) для 3
коледжів ( кол1 – кол3).
Значення розрахунку
показників
Показник для розрахунку
кол1 кол2 кол3
Критерій Фішера розрахований
12,715 6,103 18,265
Табличне зачення крит.Фішера
7,95
4,3
7,95
Розраховано рівень узгодженості самооцінок на основі коефіцієнта
конкордації (8) та оцінки його значущості за критерієм Пірсона, який показав
переважно середню узгодженість( табл. 4).
W

де S   d 2 ; d   x ij 

S
1 2 3
m ( n  n )  m Ti
12

,

(8)

 x

ij

; m – кількість співробітників , n – кількість НЗ;
n
хij – оцінка i–го навчального закладу j–им співробітником.
Таблиця 4. Коефіцієнти узгодженості експрес самооцінок НЗ
Групи оцінок
КК Х
КП
ТЗ
ЗК
кол1 на початок навчального року
0,51 Сер
42,53 27,30
так
кол1 на кінець навчального року
0,44 Сер
38,16 27,30
так
кол2 на початок навчального року
0,36 Сер
29,27 27,30
так
кол2 на кінець навчального року
0,36 Сер
32,09 27,30
так
кол3 на початок навчального року
0,35 Сер
30,12 27,30
так
кол3 на кінець навчального року
0,20 Сл
24,43 9,49
ні
де: Сер –середня; Сл – слабка,; КК – коефіцієнт Конкордації; Х –
Узгодженість за шкалою Харрінгтона; КП – Критерій Пірсона; ТЗ – Табличне
значення; ЗК – Значимість коефіцієнта (так – має значення)
Розроблені методи аналізу отриманих результатів прогнозування та
самооцінки та форми відповідної звітності в табличній та графічній формах.
Наведені результати самооцінки рівня якості процесів у 20152016 роках
показують близькість прогнозованих та реальних оцінок, а також зріст рівня
якості переважної більшості процесів.
Запропоновані рішення дозволили підвищити ефективність проактивного
управління якістю НП на основі проектної діяльності з впровадження
міжнародних стандартів. Це підтверджено відповідними актами при
впроваджені результатів дисертаційних досліджень в Одеському коледжі
комп’ютерних технологій «Сервер», Одеському автомобільно-дорожньому
коледжі ОНПУ та Херсонському політехнічному коледжі ОНПУ.
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ВИСНОВКИ
У дисертаційному дослідженні виконано формалізацію і розв’язано
науково-технічну
задачу
розробки
процесно-параметричної
моделі
прогнозування і самооцінки рівня якості навчальних проектів та низки методів
та інструментарію на її основі для проактивного управління проектами з
впровадженням міжнародних стандартів якості.
Отримані наступні результати.
1 Внесок у теоретичні основи проектного управління:
1.1 Проаналізовані особливості формування якості у проектній діяльності
освітніх закладів, в основу яких покладені вимоги державних та міжнародних
стандартів якості, роботодавців, замовників та конкурентної спроможності на
ринку освітніх послуг, що потребує застосування процесного підходу до
впровадження міжнародних стандартів серії ISO 9000 за циклом PDCA з
використанням системи менеджменту якості у навчальних закладах, важливою
ланкою якої є процеси оцінки та аналізу результатів їх діяльності.
1.2 Розроблені науково-методологічні основи побудови процеснопараметричних моделей, які включають методи визначення ключових ресурсів
та рівнів процесів проектів, класифікацію типів параметрів впливу на процеси
та засоби структурного аналізу взаємодії процесів, що дозволило створювати
процесно-параметричні моделі з метою самоаналізу рівня якості процесів та
прийняття рішень щодо підвищення ефективності управління для різних
підприємств.
1.3 Створена процесно-параметрична модель самооцінки та прогнозування
рівня якості процесів НП, яка структурно містить 19 процесів на 7 рівнях їх
послідовного виконання і 3 ключові ресурси, що поєднані з урахуванням
системи параметрів впливу. Таке представлення створює можливість оцінки,
аналізу та вивчення процесів навчальних проектів у їх логічно-структурній
взаємодії.
1.4 Розроблена інформаційно-аналітична система самооцінки
та
прогнозування рівня якості процесів і ресурсів НП, яка використовує вербальне
анкетування за запропонованими показниками процесів на 10 ступенях їх
якості, розроблених на основі міжнародних стандартів, цільову функцію
розрахунку прогнозованих значень рівня якості та алгоритм визначення
найліпшого розподілу ресурсів для досягнення найліпшого рівня якості.
Розроблена система збільшує оперативність та ефективність проактивного
управління якістю функціонування НЗ.
2 Внесок в методи управління проектами / програмами / портфелями:
2.1 Удосконалені методи і засоби експертного оцінювання параметрів
взаємодії процесів у процесно-параметричній моделі НП та аналізу їх
відповідності, які основані на системі нормалізованих оцінок порогових
значень і ваг впливу на процеси, визначенні кількості, якості експертів і
узгодженості їх суджень. Використання цих методів дозволило створити
матрицю ваг впливу параметрів процесів НП та показало значимість результатів
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експертної оцінки на 91,3% при високому рівні узгодженості думок експертів
на 34,8% і середньому - на 56,5%.
2.2 Запропонована структура та алгоритми інформаційної системи для
впровадження процесно-параметричної моделі НП, яка складається з трьох
основних частин: формування моделі процесів, прогнозування рівня якості і
розподілу ресурсів та самооцінку рівня якості процесів, що поширює аналітичні
можливості існуючих інформаційних систем НЗ.
3 Створення передумов для подальших досліджень:
3.1 Результати дисертаційного дослідження можуть бути основою для
подальшого розвитку теоретичних засад проектного менеджменту у контексті
удосконалення створеної інформаційно-аналітичної системи самооцінки та
прогнозування рівня якості процесів і ресурсів проектів для проактивного
управління організаціями.
3.2 Метод побудови процесно-параметричних моделей для різних проектів
організаційно-технічних систем навчального профілю є внеском в розвиток та
удосконалення діяльності, спрямованої на підвищення технологічної зрілості
організацій в освітній галузі.
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АНОТАЦІЯ
Отрадська, Т.В. Процесно-параметрична модель самооцінки і прогнозування
для проактивного управління якістю навчальних закладів. – Рукопис.
Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 05.13.22 – Управління проектами та програмами – Одеський
національний політехнічний університет – Одеса, 2016
Робота присвячена розв’язано науково-технічної задачі з підвищення
ефективності проактивного управління якістю навчальних закладів на основі
проекту впровадження міжнародних стандартів серії ISO 9000 шляхом розробки
процесно-параметричної моделі самооцінки і прогнозування рівня якості
навчальних проектів.
Запропонована концепція побудови процесно-параметричних моделей на
основі структурного та параметричного представлення взаємозв‘язків процесів
проектів. Розроблена процесно-параметрична модель навчальних проектів (НП)
як система багаторівневих зв‘язків ключових ресурсів та процесів, яка враховує
їх взаємовплив на рівень якості, що створює умови для впровадження методів
аналітичного прогнозування якості процесів НП.
Запропоновані методи і засоби експертного оцінювання параметрів
взаємодії процесів у процесно-параметричній моделі НП (порогових значень і
ваг впливу) та аналізу їх відповідності, які визначають достатню кількість,
компетентність експертів і узгодженість їх суджень.
Розроблена
експериментальна
інформаційно-аналітична
система
самооцінки та прогнозування (ІСОП) рівня якості процесів і ресурсів НП.
Проведена її апробація в трьох навчальних закладах.
Результати дисертаційного дослідження можуть використовуватися для
прийняття рішень з проактивного управління якістю на основі проектного
підходу НЗ щодо усунення проблемних місць та розподілу ресурсів, що є
особливо важливим в умовах фінансової кризи, обмеженості ресурсів,
мінливості зовнішнього середовища.
Ключові слова: самооцінка та прогнозування, структура процесів,
взаємодія процесів, розподіл ресурсів, навчальні заклади, управління якістю
АННОТАЦИЯ
Отрадская, Т.В. Процессно-параметрическая модель самооценки и
прогнозирования для проактивного управления качеством учебных заведений. 
Рукопись.
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Диссертация на соискание ученой степени кандидата технических наук по
специальности 05.13.22 - Управление проектами и программами - Одесский
национальный политехнический университет. ̶ Одесса, 2016
Для учебных заведений Украины переход на международную систему
оценки качества образовательных услуг является сложной задачей в условиях
жестких требований МОН Украины, ограниченности ресурсов, постоянно
меняющихся внешних факторов. Для вхождения в Европейскую и
международную систему образования требуются новые подходы к системе
менеджмента качества.
Работа посвящена решению научно-технической задачи повышения
эффективности проактивного управления качеством учебных заведений (УЗ) на
основе проектной деятельности по управлению качеством с учетом
международных стандартов серии ISO 9000.
Предложена концепция построения процесно-параметрических моделей на
основе структурного и параметрического представления взаимосвязей
процессов. Разработана процессно-параметрическая модель учебных проектов
(УП) как система многоуровневых связей ключевых ресурсов и процессов,
которая учитывает их взаимное влияние на уровень качества, что создает
условия для внедрения методов аналитического прогнозирования качества
процессов УП.
Определены принципы формирования уровней процессов на основе
международных стандартов. Предложена классификация системы параметров
влияния на процессы, которая определяет систему взаимосвязей процессов и
используется для расчета уровня их качества. Предложен метод аналитического
прогнозирования уровня качества на основе ключевых ресурсов и логическиструктурной системе взаимодействия процессов и ресурсов. Определены
уровни и список процессов для процессно-параметрической модели УП на
основе анализа международных стандартов менеджмента качества и
рекомендаций их внедрения для ВУЗов Украины. Выделены ключевые ресурсы
УП, влияющие на качество работы их процессов на основе лицензионных
требований к образовательной деятельности на Украине и потребностей
каждого процесса. Проведен анализ взаимовлияния всех процессов и ресурсов
между собой для построения системы параметров влияния.
Предложены методы и средства экспертной оценки параметров
взаимодействия процессов в процессно-параметрической модели УП, а также
анализа их соответствия, которые определяют количество и компетентность
экспертов, согласованность их суждений. Разработана система электронного
анкетирования.
Разработана экспериментальная информационно-аналитическая система
самооценки и прогнозирования (ИСОП) уровня качества процессов и ресурсов
УП. Проведена ее апробация в трех учебных заведениях.
Результаты диссертационного исследования могут использоваться для
принятия решений в проактивном управлении качеством УЗ на основе
проектного подхода, для устранения проблемных мест и распределения
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ресурсов, что особенно важно в условиях финансового кризиса,
ограниченности ресурсов, постоянно меняющихся внешних факторов.
Ключевые слова: самооценка, прогнозирование, структура процессов,
взаимодействие процессов, распределение ресурсов, учебные заведения,
управление качеством
ANNOTATION
Otradska TV. The process-parametric model of self-assessment and prediction for
the proactive management of educational institutions’ quality. - Manuscript.
The thesis for the degree of candidate of technical sciences, specialty 05.13.22 Program and Project Management - Odessa National Polytechnic University Odessa, 2016
The work is dedicated to the solution of the technical-scientific problem for the
efficiency improving of the proactive management of educational institutions’
quality based on the project of implementing international standards ISO 9000 by
developing the process-parametric model of self- assessment and prediction for the
proactive management of educational project s’ quality.
The concept of the process-parametric models building based on the structural
and parametric presentation of the processes relationships was proposed. The
process-parametric model of the educational projects (EP) was developed as a system
of multi-level relationships of key resources and processes that takes into account
their mutual influence on the level of quality that creates conditions for the
implementation of the process quality analytical predicting methods of EP
The methods and means of expert evaluation of processes interaction parameters
in the process-parametric model EP (thresholds and measures of influence) and their
compliance analysis, determining a sufficient number, expert competence and
consistency of their judgment were suggested.
The experimental information-analytical system of self-assessment and
predicting (ISSP) of processes quality level and EP resources was developed. It was
tested in three educational institutions.
The results of the research can be used to make decisions with the proactive
quality management based on the project approach ED to solve problem areas and
allocation of resources that is especially important in the financial crisis, limited
resources, variability of the environment.
Keywords: self-assessment and prediction, processes structure, processes
interaction, resource allocation, educational institutions, quality management

