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СИСТЕМАМОТИВАЦІЇ ПЕРСОНАЛУ ВНЗ

В умовах постійного збільшення конкуренції серед вищих навчальних закладів в
боротьбі за абітурієнтів, які в подальшому стають студентами, а також за все більш
зростаючу важливість рейтингів (як українських – національних, так і зарубіжних –
міжнародних), вищі навчальні заклади стикаються з завданням постійного підвищення
кваліфікації професорсько-викладацького складу (ПВС), здійснення міжнародного
співробітництва, збільшення видання та публікацій наукових розробок і винаходів, що
є невід’ємною частиною розробки та впровадження сучасних прогресивних систем
мотивації, які будуть сприяти збільшенню якості освіти. Кваліфікація співробітників
ВНЗ дуже часто стає одним з базових чинників при оцінці якості освіти в навчальному
закладі, тому ефективні програми мотивації набувають ключового значення для
сучасного конкурентоспроможного ВНЗ.

Державні вищі навчальні заклади підчас переходу до ринкової економіки
зіткнулися з рядом проблем, які відбиваються майже на всіх процесах управління,
включаючи систему якості освіти та кадрового потенціалу. До ВНЗ висуваються дуже
жорсткі вимоги конкурентної боротьби, вони повинні самостійно вирішувати свої
проблеми, розробляти нові шляхи розвитку і принципи менеджменту вищої школи. Від
того, наскільки співробітники зацікавленні якісно виконувати свої посадові інструкції
та роботу, яка з ними пов’язана, залежить майбутній успіх впровадження змін, які
відбуваються. Нова система мотивації персоналу, соціальні гарантії і соціальний захист,
навчання та стажування за кордоном мають пріоритетне значення в концепції кадрової
політики, і ці реформи не будуть ефективними до тих пір, доки не зміниться та не
збільшиться система оплати інтелектуальної праці. Необхідно створити таку систему
оплати праці професорсько-викладацького складу, яка б дозволила більш раціонально
використовувати кошти, оптимально розподіляти їх між підрозділами та структурними
одиницями університету, долучати на оплату праці співробітників альтернативні
джерела фінансування.

В діяльності ВНЗ в умовах ринкових відносин різко зростає роль управлінського
складу, тому що відповідальність за фінансово-господарське становище, за якість
підготовки спеціалістів покладається на плечі керівників різних рівнів управління,
оплата їх праці також повинна бути стимулом для збільшення ефективності управління
кадрами. Прогресивна система мотивації персоналу повинна включати, як матеріальні
так і нематеріальні засоби мотивації пов’язані між собою в тісній взаємодії та з
урахування основних особливостей тієї чи іншої категорії персоналу, змінюватися і
швидко адаптуватися під впливом змін факторів навколишнього середовища.
Основними структурними елементами цієї системи виступають:

1. стимулююча доплата, яка відображає рейтингову оцінку ПВС, з набором
показників які розробляють з урахуванням всіх видів робіт (наукової, педагогічної,
соціально-виховної та культурно-масової) та специфіки базових принципів, які
відображають особливості певного ВНЗ. Всі критерії актівностей ПВС необхідно
поділити на ранги в залежності від професійного профілю, що дозволить оцінити в
рівних умовах якомога більше викладачів, які мають різні компетенції і інтереси;

2. стимулююча доплата працівникам структурних підрозділів (за виключенням
ПВС) за розширення об’єму та високу якість робіт і досягнення певних цільових
показників або їх перевищення;

3. мотиваційне ядро науково-викладацької діяльності складають внутрішні
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мотиви, які умовно підрозділяються на дві групи: мотиви, пов’язані зі змістом праці –
творчий характер праці, прагнення реалізувати своє педагогічне покликання, передати
свій досвід та знання, самореалізація в науково-дослідній діяльності; мотиви, пов’язані
з умовами праці, які є специфічними та винятковими для вищої школи – бажання
постійно знаходитися в інтелектуальному середовищі, можливості для кар’єрного
просування, незалежність та гнучкий графік роботи. Всі ці мотиви можливо
задовольнити за рахунок створення на базі ВНЗ додаткових наукових шкіл за
напрямками, які будуть створювати додатковий сенергетічний ефект в розвитку
наукових знань [1];

4. формування університетської мережі партнерства, що дає можливість обміну
викладачами і утримання їх у рамках партнерської мережі. Усередині мережі повинна
існувати можливість проходження не тільки стажувань у різних закладах, а й
закінчення різних освітніх рівнів в різних університетах. Таким чином додатково
надається можливість частково відшкодувати брак професорсько-викладацького складу
за певними напрямами навчання за рахунок використання інтелектуальних ресурсів
вузу – партнера; міжнародне наукове співробітництво з ВНЗ інших країн задля
створення сприятливих умов для стажування викладачів, за рахунок сторін, яки
приймають; участі в розробці та реалізації різних державних та недержавних програм
розвитку наукової сфери [2];

5. разові виплати за публікації в наукових журналах видавництва Scopus; за
перемоги в міжнародних наукових і публічних конкурсах, змаганнях, виконання
проектів та програм на міжнародному рівні; за захист кандидатських та докторських
дисертацій до закінчення строку навчання в аспірантурі та докторантурі, як аспірантів
так і їх наукових керівників; за успіхи в керівництві науково-дослідною роботою
студентів, магістрантів; за підготовку та видання підручників і навчальних посібників з
грифом МОН України; за розробку наукової продукції, що користується попитом на
ринку освітніх послуг і принесла прибуток університету та інш.;

6. конкурсні системи винагород, що заохочують, конкурс на присудження гранту
на виконання проектів наукових досліджень зі спецфонду науково-інноваційного
розвитку (фіксована винагорода); конкурс на присудження звання і грошова
винагорода за досягнення в розробці і впровадженні інноваційних технологій в освітній
та науково-дослідній діяльності і інш..

Сьогодні потрібно звернути увагу на мотивацію і стратегічні стимули,
переглянути стратегію ВНЗ, зорієнтувати її на децентралізацію та ув’язати між собою
загальну стратегію зі стратегічними системами мотивації і стимулювання персоналу.
Такий підхід буде поступово спрямовувати працівників на довгострокові перспективи
розвитку та підвищення конкурентоспроможності за допомогою прогресивної системи
мотивації трудової діяльності. Також результатом впровадження системи мотивації
персоналу є не тільки ефективне стимулювання до праці й формування нових
механізмів мотивування, але й можливість моніторингу показників якості праці, які
дозволяють оцінити вклад кожного співробітника, відділу або підрозділу в загальний
результат діяльності ВНЗ.
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