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РОЗВИТОК ВИЩОЇ ОСВІТИ НА ЗАСАДАХ ОЩАДЛИВОСТІ

DEVELOPMENT OF LEAN HIGHER EDUCATION 

АнотАція
У дослідженні обґрунтовано елементи системи розвитку 

вищої освіти з урахуванням принципів ощадливого виробни-
цтва і поєднання інтересів в ланцюжку «бізнес-структура – 
державні органи – громадські організації – заклади освіти і 
науки – приватні особи» щодо набуття і вдосконалення про-
фесійної компетентності майбутнього фахівця. Запропонова-
но систему розвитку вищої освіти з використанням концепції 
ощадливого виробництва. Доведено доцільність запроваджен-
ня Lean-інструментарію в межах окремого вищого навчального 
закладу, що забезпечить підвищення ефективності навчально-
го процесу і його діяльності в цілому.

Ключові слова: ощадливе виробництво, інструменти 
ощадливого виробництва, професійна компетентність, систе-
ми розвитку вищої освіти на засадах ощадливості, втрати під 
час навчання.

АннотАция
В исследовании обоснованы элементы системы развития 

высшего образования на принципах бережливости и интегра-
ция интересов в цепочке «бизнес-структура – государственные 
органы – общественные организации – учебные и научные ор-
ганизации – частные лица», направленные на приобретение 
и совершенствование профессиональных компетентностей 
будущего специалиста. Предложено систему развития выс-
шего образования с использованием концепции бережливого 
производства. Доказана целесообразность внедрения Lean-
инструментария в практику отдельного высшего учебного за-
ведения, что обеспечит эффективность процесса обучения и 
его организации.

Ключевые слова: бережливое производство, инструмен-
ты бережливого производства, профессиональная компетент-
ность, система развития высшего образования на принципах 
бережливости, потери при обучении. 

AnnotAtion
The research substantiates elements for the system of devel-

opment of lean higher education and integration of interests in a 
chain «business – public bodies – public organizations – educa-
tional and scientific organizations –individuals», focused on acqui-
sition and perfection of professional competence of future special-
ist. It offers the system for development of higher education with 
the use of the concept of lean production. Implementation of lean 
tools into practice of separate university, which will provide efficien-
cy of educational process and its organization, are defined.

Keywords: lean production, tools of lean production, pro-
fessional competence, system of development of lean educa-
tion, loss in learning.

Постановка проблеми. Одним з найважли-
віших положень нового Закону України «Про 
вищу освіту» [1] є розширення автономії уні-
верситетів, серед складових якої є надання їм 
фінансової та економічної свобод. Нові можли-
вості вітчизняних вищих навчальних закладів 

вимагають докорінної перебудови їх економіч-
ного механізму, впровадження й застосування 
сучасних систем і методів ведення фінансової 
діяльності, які б забезпечили як конкурентні 
переваги ВНЗ, так і його сталий економічний 
розвиток.

Одним із шляхів підвищення ефективності 
діяльності вітчизняних навчальних закладів є 
впровадження механізму ощадливого виробни-
цтва, що, за твердженням науковців і практи-
ків, є філософією бізнесу ХХІ ст. в усіх сферах 
функціонування, зокрема і в освітянській.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Розробниками теоретичних, методологічних 
і прикладних аспектів концепції ощадливого 
виробництва є відомі науковці та практики: 
М. Вейдер, Дж. Вумек, М. Джордж, Д. Джонс, 
К. Тойдо, Дж. Лайкер, У. Левінсон, Т. Оно, 
С. Сінго, Д. Теппінг. Суттєвий вклад в розви-
ток теорії і методології компетентнісного під-
ходу в системі вищої освіти в різні роки зро-
били вітчизняні й зарубіжні вчені, такі як  
В. Андрущенко, О. Ануфрієва, Н. Болюбаш,  
М. Євтух, І. Зимня, А. Красовська, О. Овчарук, 
Н. Оськіна, О. Пометун, Л. Сень, Є. Ходаків-
ський. Проблемні питання впровадження прин-
ципів ощадливості в сфері освіти досліджували, 
зокрема, В. Єфімов, О. Ліхтер, Д. Меркулов,  
С. Погребняк.

Виділення не вирішених раніше частин 
загальної проблеми. Актуальними і дискусій-
ними залишаються теоретико-методичні про-
блеми щодо застосування основ ощадливого 
виробництва у навчальних закладах, врахову-
ючи особливості їх діяльності, специфіку місії 
та завдань. 

Постановка завдання. Метою дослідження є 
обґрунтування системи розвитку вищої освіти 
на засадах ощадливості. Завдання полягають 
у розкритті й обґрунтуванні елементів системи 
розвитку вищої освіти з урахуванням прин-
ципів ощадливого виробництва; визначенні 
можливого застосування інструментарію ощад-
ливого виробництва в сфері освіти, зокрема 
сучасного вищого навчального закладу. Тео-
ретичною основою дослідження є класичні й 
сучасні теорії менеджменту, маркетингу та 
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інформаційних систем. В роботі використано 
такі методи: структурно-логічного аналізу – 
при обґрунтуванні елементів системи розвитку 
вищої освіти на засадах ощадливості; синтезу – 
при визначенні доцільності інтеграції учасни-
ків ринку освітніх послуг; порівняння – при 
встановленні переліку, причин виникнення та 
шляхів зменшення або усунення втрат, а також 
при обґрунтуванні показників оцінки ефектив-
ності процесу підготовки фахівця.

Виклад основного матеріалу. Концепцію 
ощадливого виробництва (Lean Production) 
розроблено для вдосконалення й ефективного 
управління виробництвом японської компанії 
Toyota. Ідеологія концепції Lean Production 
полягає у створенні більшої цінності меншими 
зусиллями з орієнтацією на постійне вдоскона-
лення, що дозволяє цілеспрямовано зменшити 
непродуктивні витрати (втрати) й інтегрує 
досягнення і досвід підприємств різних країн, 
але в основному Японії й США. Активне засто-
сування концепції ощадливого виробництва 
дозволяє встановити пряму залежність добро-
буту власників підприємств від ефективно орга-
нізованого процесу виробництва продукції на 
всіх її технологічних стадіях. При цьому забез-
печується створення досконалої виробничої сис-
теми, яка від моменту надходження замовлення 
за мінімальний термін часу здійснює поставку 
готової продукції без накопичення проміжних 
залишків в запасах.

З початку 1900-х рр. і до тепер проходить 
запровадження, вдосконалення наявних і роз-
робка нових принципів та інструментів ощад-
ливого виробництва з урахуванням особливос-
тей середовища, що викликано об’єктивною 
потребою підвищення результатів діяльності 
підприємства в сучасних та перспективних умо-
вах. В сучасній науково-практичній літературі 
ідеї ощадливості поширюються за межі вироб-
ничого процесу: зокрема, застосування прин-
ципів ощадливого виробництва доводить свою 
високу ефективність в адміністративних проце-
сах, у сфері будівництва, транспорту, зв’язку, 
охороні здоров’я. Це дає можливість стверджу-
вати про необхідність впровадження цих основ 
і в освіту, оскільки ощадливе виробництво спо-
нукає підприємства, організації, установи до 
активізації вивчення витрат, пошуку усунення 
втрат, обґрунтування заходів з удосконалення 
діяльності, сприяє формуванню ощадливого 
мислення Lean Thinking. 

Запровадження принципів ощадливого 
виробництва у сфері освіти повинно створити 
специфічне середовище: з одного боку, забез-
печення персоналізованого процесу підго-
товки майбутнього фахівця з високим рівнем 
професійної компетентності [2] (що вимагає 
використання великих трудових, фінансових, 
матеріальних, нематеріальних ресурсів), з 
іншого – оптимізація можливих витрат, раціо-
нальне використання коштів, часу, запобігання 
можливих втрат та сприяння економічному 

розвитку. Враховуючи це, систему розвитку 
вищої освіти з урахуванням принципів ощад-
ливого виробництва пропонується визначати як 
сукупність цілей, принципів, засобів, заходів 
та технологій, застосування яких сприяє пер-
соніфікованому розвитку професійних знань, 
умінь, навичок майбутнього фахівця і забезпе-
чує раціональну взаємодію державних органів, 
закладів освіти і науки, бізнес-структур та про-
фесійних організацій з орієнтацією на постійне 
вдосконалення і цілеспрямоване зменшення 
непродуктивних витрат (втрат).

При створенні системи розвитку вищої освіти 
з урахуванням принципів ощадливого виробни-
цтва визначаються такі цілі:

1) забезпечення ефективної діяльності ВНЗ 
з мінімізацією непродуктивних втрат і попе-
редження неефективного використання ресур-
сів (кадрових, матеріальних, нематеріальних, 
фінансових);

2) забезпечення ефективного розвитку про-
фесійної компетентності студентами, зокрема в 
ході опанування нормативних дисциплін (гума-
нітарні та соціально-економічні дисципліни; дис-
ципліни природничо-наукової (фундаменталь-
ної) підготовки; дисципліни циклу професійної 
та практичної підготовки) і дисциплін варіатив-
ної частини (за вибором ВНЗ і студентів);

3) забезпечення стандартизації навчального 
процесу відповідно до чинних вимог держав-
них органів, рекомендацій громадських орга-
нізацій та запитів бізнес-структур щодо поси-
лення розвитку професійної компетентності 
майбутнього фахівця;

4) забезпечення трансформацій й адаптації 
підходів і методів навчання з орієнтацією на 
актуальні виклики економіки і суспільства;

5) забезпечення виконання вимог чинних 
нормативно-правових актів у сфері вищої 
освіти [3–6].

Основною метою вищого навчального 
закладу має стати створення такої системи, яка 
б повністю унеможливила виникнення помилок 
і гарантувала відсутність неефективної роботи в 
навчальному процесі.

Підґрунтям розвитку вищої освіти на заса-
дах ощадливості має стати дотримання прин-
ципів ощадливого навчання (адаптовані прин-
ципи ощадливого виробництва Дж. Вумека і  
Д. Джонсона [7, с. 51-53; 8, с. 12-14; 9]):

– виявлення і усунення втрат при підготовці 
фахівця; 

– безперервне навчання (набуття, підтри-
мання, розширення та розвиток професійної 
компетентності); 

– забезпечення часу і тривалості циклу під-
готовки відповідного ступеня вищої освіти;

– витягування навчання (виробництво освіт-
ньої послуги); 

– стандартизація навчального процесу; 
– 5 S (Seiri – Seiton – Seiso – Seiketsu – 

Shitsuke) – організація робочого місця (навчаль-
ної аудиторії чи лабораторії); 



369Глобальні та національні проблеми економіки

– візуалізація процесу підготовки; 
– обізнаність і залучення персоналу; 
– кайзен – безперервне вдосконалення.
Водночас необхідним є вивчення втрат в про-

цесі навчання [7, с. 255-262; 9]:
1) втрати через перевиробництво (розробка 

навчальних продуктів, серед яких відкриття 
спеціалізацій, введення вибіркових дисциплін 
професійного спрямування, тренінгів, семіна-
рів, майстер-класів, в яких не зацікавлені сту-
денти і потенційні клієнти); 

2) втрати часу через очікування (очікування 
на клієнта, нераціональне використання часу 
на створення нових продуктів, що потенційно 
є незатребуваними на ринку освітніх послуг); 

3) втрати при непотрібному транспорту-
ванні (переміщення зайвих примірників мате-
ріалів, непродуктивні відрядження щодо бага-
тьох проблемних питань, вирішення яких не 
потребує особистої присутності, а доцільним і 
достатнім є оперативні переговори або електро-
нне спілкування); 

4) втрати через зайві етапи обробки (напо-
внення навчально-методичного забезпечення 
дисципліни, тренінгу, семінару, майстер-класу 
матеріалами і питаннями, які втратили акту-
альність і не відповідають потребам замовника 
або мають тільки теоретичне спрямування без 
практичного аспекту); 

5) втрати через зайві запаси (надлишкові 
примірники навчально-методичної літератури, 
що потребують постійного оновлення); 

6) втрати через непотрібні переміщення 
(нераціональний підхід до пошуку, системати-
зації і підготовки пакету матеріалів навчально-
методичного забезпечення дисципліни, тре-
нінгу, семінару, майстер-класу); 

7) втрати через випуск дефектної продукції 
(застарілі версії матеріалів навчально-мето-
дичного забезпечення дисципліни, тренінгу, 
семінару, майстер-класу, наявність помилок в 
матеріалах, в тому числі для самостійного опра-
цювання і виконання індивідуальних завдань); 

8) втрати через нереалізований творчий 
потенціал персоналу (приховане невикорис-
тання знань, умінь і навичок викладачів через 
відсутність взаємодії шляхом розробки насам-
перед міждисциплінарних комплексів матеріа-
лів навчально-методичного забезпечення дисци-
пліни професійного спрямування).

В межах проведеного дослідження для 
вищого навчального закладу обґрунтовано 
за кожним видом втрат їх перелік, причини 
виникнення, шляхи зменшення або усунення. 
Зокрема, за видом втрат через зайві запаси 
(надлишкова кількість фахівців на ринку праці 
за відповідними напрямом і/чи спеціальністю) 
запропоновано такий основний перелік: неви-
правдані витрати на підготовку фахівців, які 
не затребувані на ринку праці; зменшення цін-
ностей новітніх знань через їх незастосування 
безпосередньо після завершення навчання; 
додаткові витрати на відновлення знань або 

перепідготовку; зменшення кар’єрного очіку-
вання; втрата мотивації до особистісного роз-
витку професійної компетентності. Встановлено 
головні причини виникнення втрат такого виду: 
відсутність взаємозв’язку і взаємодії державних 
органів влади, закладів освіти, бізнес-структур 
(роботодавців) та приватних осіб; незбалансова-
ність між професійно-кваліфікаційною структу-
рою випускників освітніх закладів і сучасними 
потребами ринку праці в ланцюгу «освіта – біз-
нес»; невідповідна структура вартості освітніх 
послуг; відсутність потреби самореалізуватись у 
професії у випускника; недотримання ВНЗ три-
валості підготовки фахівця відповідного освіт-
ньо-професійного ступеня. Обґрунтовано мож-
ливі шляхи зменшення або уникнення втрат 
через зайву кількість фахівців на ринку праці: 
вдосконалення державної політики щодо меха-
нізмів управління якістю безперервної освіти; 
достовірне формування державного замовлення 
на підготовку фахівців; укладання тристоронніх 
договорів на навчання «навчальний заклад – 
бізнес-структура – студент»; узгодження три-
валості підготовки фахівців відповідного рівня 
кваліфікації; виважено обґрунтована і розрахо-
вана вартість освітньої послуги. 

Для забезпечення добробуту і процвітання 
суспільства доцільно розглядати процес під-
готовки фахівця на засадах ощадливості через 
призму інтеграції:

– бізнес-структур [10; 11; 12; 13, с. 87-88] – 
сприяють розвитку професійної компетентності 
(ідентифікують якості фахівців, у яких вини-
кає потреба; здійснюють пошук і запити на під-
готовку відповідних фахівців), створюють мож-
ливості для вдосконалення професійних знань і 
розвитку навичок персоналу на постійній основі 
(навчання при зміні посади, підвищенні квалі-
фікації з метою зміни психологічного клімату 
в колективі, при зміні технологічного процесу) 
шляхом навчання з відривом (без відриву) від 
виробництва, самоосвіти з атестацією спеціалі-
зованими організаціями (без атестації), на робо-
чому місці [14, с. 149]; забезпечують, за згодою 
ВНЗ, проходження практичної підготовки май-
бутніх фахівців; 

– державних органів [10; 11; 13, с. 87-88] – 
формують державні вимоги до освіти з метою 
надання певної гарантії суспільству щодо про-
фесіоналізму та компетентності майбутнього 
фахівця певного освітньо-кваліфікаційного рівня; 

– громадських організацій [10; 11] – спри-
яють розповсюдженню ідей ощадливості шля-
хом проведення Lean навчання і тренінгів (на 
робочому місці і/чи поза місцем роботи), кон-
ференцій і вебінарів (Internet-мережевих), самі-
тів (очних пленарних засідань); розробки мате-
ріалів для Lean-навчання; поширення і обміну 
досвідом практики впровадження концепції 
Lean Production в різних країнах світу;

– закладів освіти і науки [10; 11; 12; 
13, с. 87-88] – адаптувати зміст навчальних 
програм дисциплін до конкретних потреб біз-
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нес-структур і громадських організацій із залу-
ченням провідних фахівців певної сфери; пере-
давати новітні знання (інноваційні методи й 
інструменти з орієнтацією на постійне вдоско-
налення ефективної роботи з цілеспрямованою 
оптимізацією витрат і усунення втрат) шляхом 
проведення інтерактивних практичних занять 
з розглядом вітчизняного і світового досвіду, 
залучення до самостійної і науково-дослідної 
роботи (систематично опрацьовувати сучасну 
економічну літературу; брати участь в наукових 
конференціях з підготовкою наукових праць, 
виступом і обговоренням доповідей; проходити 
виробничі і переддипломну практику з роз-
робкою бізнес-кейсу для застосування принци-
пів ощадливого виробництва в дії); генерувати 
ентузіазм у студентів до опанування нового, 
розвитку мислення і загальнокультурних цін-
ностей; залучати до процесу підготовки майбут-
нього фахівця професіоналів з бізнес-структур, 
державних органів і громадських організацій 
для моніторингу відповідності рівня знань, 
умінь і навичок потребам бізнесу, підбору май-
бутніх кадрів, презентації вітчизняного досвіду 
та здійснення зворотного зв’язку; продукувати 
(потрібні мінімальні витрати – знання професі-
оналів, що сприяють впровадженню інновацій-
них проектів) і поширювати наукові розробки 
(здійснювати супровід проекту);

– приватних осіб [10; 11; 12; 13, с. 87-88] – 
отримати і розширити знання та оволодіти 
сучасним інструментарієм відповідно до галузі 
підготовки певного освітньо-кваліфікаційного 
рівня, бути готовими до саморозвитку і вдо-
сконалення набутих знань, умінь і навичок 
для підтримання і розширення рівня профе-
сійної компетентності з орієнтацією на міні-
мізацію часу і витрат на підготовку; отримати 
задоволення від процесу навчання і результа-
тів своєї праці.

Як наслідок, в ланцюжку «бізнес-струк-
тура – державні органи – громадські організа-
ції – заклади освіти і науки – приватні особи» 
ухвалюватимуться спільні ощадливі рішення. 

Для успішного впровадження принципів 
ощадливого виробництва в освіті необхідно у 
ВНЗ змінити культуру з орієнтацією на макси-
мальне задоволення ринку праці з одночасним 
зменшенням втрат всіх видів і підвищення 
якості освітніх послуг, що відповідає вимогам 
вітчизняних, європейських і світових стан-
дартів. Інформувати про досягнуті результати 
доцільно із застосуванням методів візуаліза-
ції. Раціональний вибір набору таких методів 
залежить від сфери діяльності, фінансового 
стану, поставлених завдань та етапу розвитку 
навчального закладу. 

Водночас пропонуємо оцінювати ефектив-
ність процесу підготовки майбутнього фахівця 
за кількісними [9; 13, с. 87] (загальні витрат на 
навчання, грн; питома вага витрат на навчання в 
загальній сумі витрат на персонал, %; загальна 
кількість годин навчання, години; кількість 

залучених до навчання науково-педагогічних 
працівників, особи; витрати на навчання одного 
студента, грн) і якісними параметрами (викорис-
тання моделі оцінки ефективності навчання Д. 
Кірпатріка [12] за напрямами реакція студен-
тів, рівень знань, поведінка на робочому місці, 
вплив на результати бізнесу). Саме якісні показ-
ники дозволяють відслідкувати взаємозв’язок 
між витратами на навчання і цілями такого 
навчання – підготовка певних фахівців і реалі-
зація отриманих знань для забезпечення резуль-
тату функціонування підприємства.

Протягом останніх років у вищих навчаль-
них закладах, зокрема в Київському націо-
нальному університеті технологій та дизайну 
(КНУТД), запроваджено окремі елементи ощад-
ливого виробництва в управлінні навчальним 
закладом і організацією навчального процесу. 
Так, впровадження енегроменеджменту дозво-
ляє заощадити на раціональному використанні 
енергоресурсів. Активне використання модуль-
ного середовища навчального процесу КНУТД 
[15] сприяє зменшенню втрат при непотрібному 
транспортуванні і втрат через зайві запаси. 
Поширення дистанційної форми навчання в 
КНУТД забезпечує розширення доступу до 
отримання якісної професійної освіти, зокрема 
соціально незахищених верств населення, гото-
вість до навчання через засоби ІКТ, активіза-
цію саморозвитку. Започаткування з березня 
2014 р. сертифікації електронних освітніх 
ресурсів, які використовують в навчальному 
процесі викладачі та студенти денно-заочної 
і заочно-дистанційної форм навчання [16; 17] 
надасть можливість мінімізувати втрати через 
перевиробництво (визначення мінімально необ-
хідного обсягу електронного навчально-мето-
дичного комплексу дисципліни), зайві етапи 
обробки (визначення змісту електронного 
навчального курсу) та випуск дефектної продук-
ції (дотримання єдиних вимог до якості мате-
ріалів навчально-методичного забезпечення). 
Можна стверджувати про впровадження одного 
з інструментів ощадливого виробництва – 5 S:

– Sorting (організованість) – підготовка 
навчальних матеріалів; проведення заходів, 
спрямованих на пошук, підбір і використання 
навчального інвентаря;

– Straighten or Set in Order (акуратність) – 
застосування засобів візуалізації навчальних 
матеріалів (презентації, відеоролики, відео-
фільми, відеолекції); організація екскурсій на 
виробництво;

– Sweeping (чистота) – виділення просторого, 
комфортного та освітлювального приміщення 
для проведення лекційних і практичних занять; 
оснащення робочих місць студентів і викладачів 
відповідно до стандартних вимог; проведення 
заходів з орієнтацією на усунення перешкод 
щодо засвоєння навчального матеріалу;

– Standardizing (стандартизація) – застосу-
вання стандартних матеріалів в межах однієї 
навчальної дисципліни;
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– Sustaining (дисципліна) – постійний 
контроль за чистотою приміщення; забезпе-
чення раціонального кількісного складу акаде-
мічних груп (до 25 осіб, але найбільш сприят-
ливими для засвоєння знань є групи не більше 
ніж 12 осіб).

Висновки з проведеного дослідження. 
Отже, для забезпечення ефективного впрова-
дження системи ощадливого виробництва у 
вищі навчальні заклади обґрунтовано елементи 
системи розвитку вищої освіти з урахуванням 
принципів ощадливого виробництва завдяки 
встановленню цілей, визначенню сукупності 
витрат (втрат), учасників ринку освітніх послуг; 
аргументовано поєднання інтересів в ланцюжку 
«бізнес-структура – державні органи – громад-
ські організації – заклади освіти і науки – при-
ватні особи». Це сприятиме зміцненню іміджу 
ВНЗ на ринку освітніх послуг, залученню біль-
шої кількості абітурієнтів і стане запорукою 
зацікавленості роботодавців у професійно ком-
петентних випускниках на ринку праці, підви-
щить ефективність навчального процесу і його 
організації. 
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