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У статті розкрито сутність самооцінки діяльності організації за новою моделлю ділової дос&
коналості EFQM 2020 як важливої складової в системі управління організацією, основи її вдос&
коналення, досягнення конкурентоспроможності на внутрішньому і світовому ринках та пере&
моги в конкурсах з якості. Самооцінка організації за моделлю EFQM 2020 року — всебічний
аналіз діяльності силами самої організації. Самооцінку використовують як інструмент моніто&
рингу за станом організації, а також здійснюють за участі в національних та світових конкурсах
якості. Визначено цілі проведення самооцінки організації за новою моделлю ділової доскона&
лості EFQM 2020, її переваги та методи проведення. Розглянуто чинники, що вплинули на роз&
робку нової моделі EFQM 2020, яка описує досконалу організацію за допомогою 7 критеріїв і
25 підкритеріїв, розділених на три групи: напрям&виконання&результат. Проведено порівняний
аналіз моделі ЕFQM та міжнародного стандарту ISO 9001:2015.

The article reveals the essence of self&assessment of the organization according to the new model
of business excellence EFQM 2020 as an important component in the management system of an
organization, the basics of its improvement, competitiveness in domestic and global markets and
winning quality competitions. Organization's self&assessment according to the EFQM 2020 model is
a comprehensive analysis of the organization's own activities. Self&assessment is used as a tool for
monitoring the condition of an organization, which aims to find areas for improvement and is carried
out in national and global quality competitions. The goals of self&assessment of an organization
according to the new model of business excellence EFQM 2020, its advantages and methods are
carried out.

In the process of self&assessment of an organization as a standard in Europe and in the world uses
the model of business excellence EFQM. This model was launched by the European Foundation for
Quality Management, which in 2017 brought the quality competition for this model to the world level
called the Global EFQM Excellence Award and established a new rating system for the best
organizations EFQM Global Excellence Index.
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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
У сучасному глобалізованому світі успішна робота

будь�якої організації неможлива без постійного удос�

коналення її діяльності та підвищення якості продукції,

що випускається, і послуг, що надаються. Це удоскона�

лення повинно базуватися на проведенні самооцінки

діяльності, в результаті якої організації визначають

сильні та слабкі сторони, динаміку розвитку бізнесу,

порівнюють свої показники з аналогічними показника�

ми інших підприємств та організацій. Якщо раніше

організація оцінювала якість та конкурентоспро�

можність своєї продукції та послуг, наразі цього зама�

ло. Потрібна оцінка діяльності всієї організації у по�

рівняні з деякою моделлю, яка визнається у всьому світі.

Для цього використовуються моделі міжнародних та на�

ціональних премій з якості. Найбільш відомими з них є

японська премія якості Едварда Демінга, премія США

Малькольма Болдріджа та премія Європейського фон�

ду управління якістю EFQM, яку ще називають модел�

лю ділової досконалості.

Проводиться самооцінка діяльності за обраною

моделлю власними силами організації, а потім, якщо са�

мооцінка показала високі результати, можна прийняти

участь у конкурсі з метою отримання премії з якості, а

значить, визнання у суспільстві, підвищення ділового

іміджу і репутації. Тому тема проведення самооцінки за

моделлю EFQM сучасними організаціями та підприєм�

ствами є актуальною та важливо.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Дослідженню теоретичних основ премій якості та

моделей ділової досконалості підприємств і організацій

присвячені праці таких закордонних та вітчизняних вче�

The globally recognized EFQM model, used by thousands of organizations around the world, is
undergoing constant cycles of improvement and is being systematically revised. At the annual EFQM
forum on October 23—24, 2019 in Helsinki (Finland), the new model EFQM 2020 was presented for
the first time, which is intended for use as a tool for assessing the business development of an
enterprise or organization. Since there have been many irreversible changes in society recently, in
particular global warming, globalization, the model was in 2019 radically revised and updated.

EFQM 2020 describes a perfect organization using 7 criteria and 25 sub&criteria, divided into three
groups: direction&execution&result. The factors that influenced the development of the new model
are considered, in particular the need to creatively and quickly adapt to constant and unpredictable
changes, the emergence of new generations of people, increasing consumer demands and
expectations to obtain ready&made values, and others.

Ключові слова: самооцінка, ділова досконалість, модель EFQM 2020, якість, премія з якості.

Key words: self�assessment, business excellence, EFQM 2020 model, quality, quality award.

них: Виноградов Л.В., Калита Т.П., Лівінський О.М.,

Лойко Д.П., Момот О.І., Пальчик С.П., Савенко В.І., Чер�

тков О.Ю. та ін. Підходи до підвищення якості та забез�

печення ділової досконалості як основи конкурентосп�

роможності підприємств та організацій розглянуто в

роботах [2; 3; 7]. Загальні теоретичні та методичні підхо�

ди до управління якістю, стандартизації, сертифікації

сформовано у працях [1; 4—6; 8; 9].

Незважаючи на значні досягнення в теорії й прак�

тиці менеджменту якості, ділової досконалості, є ряд

проблем, які залишаються предметом дискусій і обго�

ворень вчених�економістів. Так, проблеми самооцінки

організацій за новою моделлю ділової досконалості

Європейського фонду управління якістю EFQM 2020

року на сьогодні не опрацьовані і потребують розгляду

та обговорення у наукових колах.

МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ
Метою дослідження є ознайомлення з новою модел�

лю Європейського фонду управління якістю EFQM 2020

року і доведенню доцільності її використання на про�

мислових підприємствах та в організаціях України.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Удосконалення діяльності організації має грунтува�

тися на результатах періодичного аудиту її роботи з

ініціативи самої організації. Він має назву самооцінки і

представляє собою порівняння діяльності та її резуль�

татів з моделлю роботи організації, взятої за еталон.

На думку О.І. Момота, самооцінка — це всебічний,

систематичний і регулярний аналіз діяльності організації

та досягнутих результатів і їх відповідності визначеним

критеріям, який проводиться за ініціативи самої орга�

нізації [9].
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Як вважає Л.В. Виноградов, самооцінювання — ви�

черпний і систематичний перегляд принципів діяльності

компанії і результатів, що досягаються нею, здійсню�

ваний з урахуванням моделі розвитку бізнесу, яку реа�

лізує зазначена компанія [5].

Як бачимо, самооцінка організації — це всебічний

аналіз діяльності силами самої організації. Її прийнято

поділяти на:

— самооцінку як інструмент моніторингу за станом

організації, яка має на меті пошук сфер для поліпшен�

ня. Організація може використовувати існуючі моделі

премій з якості або розробити власні критерії само�

оцінки;

— самооцінку, що здійснюється при участі органі�

зації в національних та світових конкурсах якості.

Для того щоб самооцінка була дієвою, вона повин�

на носити системний характер.

Цілі проведення самооцінки організації за модел�

лю EFQM 2020:

— надати організації рекомендації, що базуються

на самооцінці, направлені на поліпшення її діяльності;

— порівняти фактичні і планові показники для ана�

лізу причин, коригування дій і подальшого плануван�

ня;

— визначити сфери діяльності організації, що по�

требують поліпшення;

— визначити стан організації на даний момент;

— поліпшити координацію взаємодії керівництва із

співробітниками;

— порівняти результати роботи різних підрозділів;

Метод Суть методу 
Моделювання 
конкурсу 

Імітація процесу участі в конкурсі з якості 
(оцінювання на основі розгорнутих 
матеріалів) 

Метод 
формулярів 

Складання спеціальних формулярів (форм) за 
критеріями моделі EFQM (оцінювання на 
основі узгоджених форм) 

Проведення 
круглого столу 

Обговорення за участю керівництва 
(оцінювання на основі особистих уявлень 
учасників) 

Метод 
анкетування 

Заповнення анкет за критеріями моделі 
EFQM (оцінювання на основі узгоджених 
анкет) 

Метод матричних 
діаграм 

Заповнення спеціальної матриці, в якій 
наводяться результати, досягнуті компанією  

Метод рівної 
участі  

Рівна участь в оцінці і активна взаємодія 
керівництва підрозділу і експертів, які не є 
співробітниками даного підрозділу  

Таблиця 1. Методи проведення самооцінки організації

Рис. 1. Модель ЕFQM 2020

Джерело: [10].
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— скоординувати зусилля по поліпшенню діяльності

в різних підрозділах організації.

Переваги проведення самооцінки діяльності орга�

нізації за моделлю EFQM 2020:

1) визначає відповідність певної організації іде�

альній організації, якою її бачать на сьогодні в Європі

та у світі за критеріями моделі EFQM;

2) дозволяє проаналізувати потенціал організації

та виділити найбільш важливі напрями удоскона�

лень;

3) створює надійний фундамент для стратегічного

планування діяльності організації;

4) надає об'єктивну інформацію про сильні та слабкі

сторони організації;

5) сприяє навчанню персоналу діловій досконалості

та удосконаленню організації, застосуванню цих знань

у своїй професійній діяльності;

6) залучає персонал до участі в конкурсах якості;

7) мотивує співробітників до досягнення високих

результатів та підвищення продуктивності праці;

8) сприяє підвищенню лояльності персоналу до

організації;

9) надає можливість порівняння організації з інши�

ми організаціями та компаніями, сприяє обміну досвідом

усередині між підрозділами та за межами організації.

У практичній діяльності підприємств існують на�

ступні методи проведення самооцінки організації, які на�

ведено в таблиці 1.

Рис. 2. Критерії моделі ЕFQM 2020
Джерело: [6].



Інвестиції: практика та досвід № 13—14/202038

ЕКОНОМІЧНА НАУКА

Найбільш точним методом проведення самооцінки

вважається метод моделювання конкурсу, який перед�

бачає підготовку повного текстового документу вели�

кого обсягу (більше 65 сторінок), в якому проведено

аналіз діяльності організації на основі критеріїв моделі

EFQM.

Модель ЕFQM для оцінки досягнутих результатів

діяльності підприємств у сфері якості та визначення пе�

реможців у конкурсах з якості започаткована у 1991 році

Європейським фондом управління якістю. У 2017 році

фонд вивів цей конкурс з якості на світовий рівень під

назвою Global EFQM Excellence Award і заснував нову

рейтингову систему для кращих організацій EFQM Global

Excellence Index.

Всесвітньо визнана модель EFQM, яку використо�

вують тисячі організації в світі, проходить постійні цик�

ли вдосконалення і планомірно переглядається. На що�

річному форумі EFQM 23�24 жовтня 2019 року у місті

Гельсінкі (Фінляндія) була вперше представлена нова

модель EFQM 2020, яка призначена для застосування

як інструмент оцінки розвитку бізнесу підприємства чи

організації. Оскільки за останній час у суспільстві ста�

лося багато незворотних змін, зокрема глобальне по�

тепління, глобалізація, модель EFQM була у 2019 році

кардинальним чином переглянута і оновлена.

EFQM — це опис ідеальної організації і методика,

що дозволяє порівняти реальні організації з ідеалом за

1000�бальною шкалою [6].

Модель призначена для використання організація�

ми будь�якого розміру або сектора, не залежно від виду

діяльності та чисельності працюючих і являє собою ун�

іверсальну, перевірену на практиці структуру для побу�

дови системи управління сучасною організацією.

На розробку нової моделі EFQM 2020 вплинули такі

чинники:

— Необхідність креативно і швидко адаптуватися

до постійних і непередбачуваних змін, які відбуваються

у внутрішньому і зовнішньому середовищах організації.

— Поява нових поколінь людей (міленіалів, зумерів)

з новими цінностями, пріоритетами та звичками.

— Підвищення вимог та очікувань споживачів щодо

отримання ними не просто товарів чи послуг, а готових

цінностей.

— Розвиток сталого розвитку країн та регіонів на

принципах ООН;

— Підвищення корпоративної соціальної відпові�

дальності підприємств та організацій.

Висока ефективність моделі ЕFQM визначається

тим, що вона описує досконалу організацію за допомо�

гою 7 критеріїв і 25 підкритеріїв, які розділені на три

групи: напрям�виконання�результат (рис. 1). Підкритерії

моделі ЕFQM наведено на рис. 2.

До напрямку відносяться два критерії:

1. Мета, бачення та стратегія;

2. Організаційна культура та лідерство.

Друга група — виконання — має три критерії:

1. Залучення зацікавлених сторін;

2. Створення сталих цінностей;

3. Управління діяльністю і трансформаціями.

До третьої групи результатів включено два критерії:

1. Сприйняття зацікавленими сторонами;

2. Стратегічні та операційні результати.

Модель EFQM призначена для визначення сильної

мети підприємства, надихання лідерів на кожному рівні

та створення корпоративної культури, відданої лідерсь�

ким характеристикам, залишаючись при цьому сприт�

ними, адаптивними та здатними розвиватися для май�

бутнього.

EFQM робить безпрецедентний акцент на важли�

вості мети, бачення та спритних стратегіях для органі�

зацій, якщо вони мають на меті створити стійку цінність.

Бути спритним серед виникаючих загроз — це маркер

ефективної організації. Нова модель EFQM забезпечує

організаційний аналіз та розуміння, щоб прокласти

підприємству безпечний шлях до прогресу та трансфор�

мації [10].

Модель EFQM 2020 має достатньо широке застосу�

вання. По�перше, вона є моделлю для самооцінки і са�

моаналізу діяльності організацій, по�друге, дає мож�

ливість провести порівняння реальної організації з Мо�

деллю для визначення її сильних сторін і можливостей

для удосконалення, по�третє, дає змогу провести зов�

нішню оцінку і підтвердження рівня організації, отри�

мати нагороду з якості EFQM.

Розглянемо ключові відмінності Моделі ЕFQM 2020

від міжнародного стандарту ISO 9001:2015:

1. Модель EFQM 2020 призначена для кількісної оц�

інки рівня розвитку організації за певними критеріями,

тоді як сертифікація на відповідність вимогам стандартів

ISO серії 9000 тільки констатує відповідність встанов�

леним вимогам.

2. Розробка і сертифікація системи управління якіс�

тю у відповідності до вимог стандарту ISO 9001 найчас�

тіше пояснюються ринковими вимогами, умовами кон�

трактів і направлена на виконання мінімальних вимог

споживачів і суспільства до забезпечення деякого се�

реднього рівня якості. Отримання премії з якості озна�

чає визнання організації досконалою і кращою, такою,

що має високий рівень якості, що призводить до підви�

щення конкурентоспроможності, престижу та ділової

репутації організації. Конкурси з якості мають на меті

обмін передовим і прогресивним досвідом управління і

забезпечення якості; сприяють розповсюдженню пере�

дових форм управління підприємствами та організація�

ми.

3. Модель EFQM 2020 на відміну від стандарту ISO

9001:2015, орієнтована на задоволення не тільки потреб

споживачів, а всіх заінтересованих сторін.

4. Не 2�х бальна, а 1000 бальна шкала оцінювання

Моделі EFQM створює більшу можливість бачити тен�

денції зміни рівня досконалості і кількісно оцінити різні

аспекти діяльності підприємства.

Для участі в конкурсі на отримання премії з якості

організація може не мати сертифіковану систему управ�

ління якістю. Але якщо така система впроваджена,

організації легше отримати високу оцінку за низкою

критеріїв премії.

Модель ЕFQM 2020 є дієвим інструментом для до�

сягнення підприємством ділової досконалості. Нині мо�

дель ЕFQM використовують багато тисяч компаній на

всій планеті. Серед них: Операційний директорат ООН,

Уряд Дубаї, Bosh, Siemens, Philips, BMW, Electricity de

France, Grundfos, Infeneon, TNT, Airbus, Ricon, Solvay,

Carl Zeiss, Virgin, Enagas та ін.
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ЕКОНОМІЧНА НАУКА

ВИСНОВКИ
Самооцінка організації за моделлю EFQM 2020 надає

інформацію про ті сфери діяльності, удосконалення яких

позитивно впливає на конкурентоспроможність органі�

зації і забезпечує їй успіх у конкурентній боротьбі. Розг�

лянувши сутність моделі ЕFQM 2020, цілі, які вона пере�

слідує, а також її переваги, застосування, порівняння з

вимогами міжнародного стандарту ISO 9001:2015 мож�

на порекомендувати дану модель для проведення само�

оцінки сучасними підприємствами та організаціями в

якості інструменту моніторингу за станом організації та

при участі організації у конкурсах якості.
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