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НАПРЯМКИ ПОДОЛАННЯ ДИСПРОПОРцІй НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

метою статті є дослідження причин виникнення диспропорцій ринку освітніх послуг та формування можливих напрямків їх подолання. про-
ведено аналіз проблем, що виникають при працевлаштуванні випускників установ освіти. Дослідження показали, що існує структурний дис-
баланс між попитом та пропозицією на ринку праці, який призводить до того, що здобувачі робочих місць не мають професійних якостей, необ-
хідних роботодавцям. подібний дисбаланс можливо зменшити шляхом ведення системної профорієнтаційної роботи на загальнодержавному 
рівні. посилення спрямованості освіти на конкретні потреби економічних структур й, отже, забезпечення погодженості попиту та пропозиції 
на ринку освітніх послуг, може бути забезпечене на основі взаємодії між суб’єктами господарювання різних форм власності та галузевої прина-
лежності, галузевими органами управління економікою та органами управління системою освіти.
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Вступ. Характер взаємодії між роботодавцями та влас-
никами робочої сили на ринку праці та на ринку освітніх 
послуг визначається сукупністю економічних, соціальних 
та інституціональних відносин між учасниками ринків (юри-
дичними або фізичними особами) із приводу наймання та 
використання робочої сили. Однак варто підкреслити, що 
одночасно на характер взаємодії між працівниками та робо-
тодавцями істотно впливають тип та особливості сучасного 
виробництва та економіки в цілому.

Сьогодні ці особливості обумовлені необхідністю мо-
дернізації та формування інноваційного типу вітчизняної 
економіки. У свою чергу, інноваційна економіка припускає, 

як відомо, не тільки використання нових технологій, але 
і якісно інших трудових ресурсів, тобто в інноваційній еко-
номіці вимоги до трудових ресурсів змінюються принципо-
во. Рівною мірою це відноситься до кадрів як робітників, так 
і  фахівців.

Метою дослідження є окреслення переліку причин 
виникнення диспропорції ринку освітніх послуг та виявлен-
ня можливих напрямків її подолання.

В умовах сучасної економіки кадри повинні мати різ-
нобічні знання, бути готові до освоєння нових видів про-
дукції, нових технологій й, як наслідок, до освоєння суміж-
них професій. Очевидно, що ця тенденція в перспективі 
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буде розвиватися. Відповідно, якісно інші вимоги висува-
ються також до фахівців. В інноваційній економіці, напри-
клад, інженерові крім професійних компетенцій стає необ-
хідним великий обсяг знань у сфері економіки, в області 
управління виробництвом, тобто інженер нового типу по-
винен володіти й надпрофесійними компетенціями. крім 
того, оскільки отримані один раз знання, як відомо, швидко 
застарівають, то фахівець має бути готовим до постійного 
відновлення та поповнення знань, умінь, навичок, мати 
здатність до інновацій, як у технічному плані, так та в орга-
нізації виробництва.

Інноваційна економіка на передній план висуває профе-
сіонала нового типу – висококваліфікованого керівника. на 
всіх рівнях управління та у всіх сферах економічної та органі-
заційної діяльності має перебувати менеджер-професіонал. 
Стосовно управлінських кадрів можна сказати, що границі 
їх компетенцій не тільки істотно розсоваються, але й сам рі-
вень компетенций якісно змінюється. менеджер, адаптова-
ний до інноваційної економіки, має [3]:

знати та розуміти сутність інноваційної економіки,  �
напрямки та механізми формування інноваційної 
економіки;
уміти організовувати свою діяльність і діяльність ко- �
лективу на основі інноваційних технологій управління;
уміти не тільки приймати обґрунтовані управлінські  �
рішення з використанням сучасних методів і техніч-
них засобів, але також прогнозувати можливі на-
слідки від реалізації цих рішень, тобто має системно 
мислити;
мати стратегічне мислення; �
бути готовим до систематичного відновлення та по- �
повнення знань.

У цих умовах роль національної системи освіти як бази 
для підготовки та перепідготовки кадрів для інноваційної 
економіки та відповідно як основи формування пропозиції 
на ринку професійних освітніх послуг стає особливо значи-
мою. Однак практика показує, що професійна школа важко 
адаптується до ринкових відносин, відстаючи за змістом 
та темпами розвитку від потреб сучасної економіки. Дана 
обставина обумовлює поглиблення істотного протиріччя 
між ринковою потребою у кваліфікованих кадрах робітни-
ків і фахівців нового типу та невідповідністю професійно-
кваліфікаційної структури випускників освітніх установ ви-
могам сучасного виробництва [2; 5]. 

Аналіз проблем, що виникають при працевлаштуванні 
випускників установ освіти, дозволив сформулювати пере-
лік причин сформованої ситуації:

недостатня інформованість про тенденції на ринку  �
праці;
невідповідність отриманої спеціальності потребам  �
ринку праці;
орієнтація випускників на зайнятість у невиробни- �
чій сфері з установкою на високу зарплату;
недостатній рівень кваліфікації випускників; �
низький рівень якості професійних освітніх послуг; �
слабка орієнтованість системи освіти на потреби  �
суб’єктів господарювання.

Таким чином, структурний дисбаланс попиту та пропо-
зиції на ринку праці призводить до того, що здобувачі ро-
бочих місць не мають професійних якостей, необхідних ро-
ботодавцям. У результаті, близько 80% вакансій, заявлених 
у службу зайнятості, – це робочі спеціальності. при цьому 
в загальній чисельності громадян, зареєстрованих у служ-
бі зайнятості з метою пошуку роботи, майже 60% – фахівці 
з  вищою освітою [7]. Виникає суттєва проблема одночасно-
го надлишку працівників в одних секторах економіки при 
гострому дефіциті в інших.

Дефіцит кваліфікованої праці може бути викликаний 
різними причинами [6]:

1. Ситуація, коли навчальні заклади готовлять недо-
статнє число фахівців (або не за тими професіям),  
і  в підсумку підприємства не можуть компенсувати 
цей провал. 

2. Освітні установи готовлять досить фахівців, але ін-
вестиції в навчання з боку роботодавців недостатні. 
У підсумку випускники навчальних закладів у про-
цесі діяльності не здобувають специфічні навички 
або не обновляють їх і тим самим не здобувають 
(або гублять) потрібну кваліфікацію.

3. В економіці є сегменти швидкого зростання, які по 
різних причинах не встигають наростити та обно-
вити свій людський капітал. це наслідок того, що 
окремі компанії (або цілком види діяльності) можуть 
зростати занадто швидко.

4. підприємства неоднорідні за своїми основними еко-
номічними характеристиками. У результаті неконку-
рентоспроможні підприємства гублять людський 
капітал і потрапляють у пастку неефективності.

5. Роботодавці, що шукають кваліфікованих праців-
ників, і працівники, що мають необхідну кваліфі-
кацію, за якимись причинами не можуть швидко 
знайти один одного та встановити трудові сто-
сунки, у результаті чого безробіття та незаповне-
ні вакансії співіснують, породжуючи проблему 
з’єднання [4].

Виникає необхідність вироблення механізму мінімізації 
подібної диспропорції й, в остаточному підсумку, підвищен-
ня ефективності діяльності навчальних закладів і викорис-
тання трудових ресурсів в економіці країни.

Складання перспективних балансів зміни попиту та 
пропозиції робочої сили виступає основним компонентом 
механізму управління кадровим потенціалом і важливою 
складовою ефективної моделі організаційно-економічної 
взаємодії системи освіти та ринку праці.

Установи освіти на основі прогнозу повинні форму-
вати проект замовлення, що потім проходить процедуру 
узгодження в міністерстві освіти та науки, молоді та спор-
ту, на підготовку кваліфікованих кадрів за спеціальностями, 
строками навчання та кількості на черговий навчальний рік 
через систему прямих договорів про співробітництво в під-
готовці кадрів з роботодавцями.

Значну роль у процесі досягнення балансу попиту та 
пропозиції фахівців відіграє популярність окремих напрям-
ків підготовки серед абітурієнтів.
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За офіційною статистикою, станом на 1 березня 
2012 року безробіття серед населення продовжує зроста-
ти. Так, близько 550 тисяч людей в Україні є безробітними 
та шукають роботу. Серед них 2/3 одержали допомогу від 
держави в розмірі близько 934 гривень. якщо провести роз-
рахунок безробіття серед чоловіків і жінок, то рівень без-
робіття серед жінок перевищує аналогічні показники серед 
чоловічого населення на 34 тисячі [7].

У той же час, за даними агентства АнкОР, ринок праці 
вже відновився на 80% [7]. Рейтинг найбільш затребуваних 
професій і спеціальностей виглядає наступним чином:

1. менеджер з продажів. Середня зарплата, пропоно-
вана на цю посаду – близько 600–700$.

2. ІТ-фахівці (програмісти, системні адміністратори, 
контент-менеджери, веб-дизайнери та ін.) 

3. З розвитком виробництва та продажу послуг із ще 
більшим ступенем затребувані бухгалтери, еконо-
місти, аудитори та банківські працівники. Середня 
кількість вакансій на ці посади становить 2700 на мі-
сяць. Фінансові працівники завжди були та залиша-
ються потрібними в будь-якій сфері діяльності. Так, 
їхня зарплата становить від 400$ до 1500$, і навіть 
вище. 

4. У рейтингу самих популярних і затребуваних про-
фесій заслужену четверту позицію розділили інже-
нери, технологи та робочі спеціальності (слюсарі, 
будівельники, електрики та т. д.). Серед населення 
робочі спеціальності вважаються непрестижною 
професією, але за моніторингом сайтів із працевла-
штування, серед роботодавців вони користуються 
більшим попитом. Що стосується інженерів, про-
ектувальників і технологів, то, як показали наші до-
слідження, вони також є затребуваними. Зарплата за 
послуги коливаються від 312 до 875$.

5. п’ятірку самих топових професій і спеціальностей 
завершують маркетологи та Pr-менеджери. Затре-
буваність за цією спеціалізацією становить 2000 ва-
кансій на місяць. Середня зарплата маркетологів 
дорівнює 469$, Pr-менеджера – 544$.

цікавим буде зрівняти наведений рейтинг спеціально-
стей із прогнозом попиту на спеціальності в 2009 році. Так, 
відповідно до прогнозу 2009 року в 2012 та 2013 роках най-
більш затребуваними вважалися наступні спеціальності [8]:

1. програмісти (С++, Java) та Технологи харчових ви-
робництв.

2. Інженери-будівельники та перевізники.
3. Архітектори.
4. Дизайнери офісів та інтер’єрів та менеджери готель-

ного бізнесу, бухгалтери та аудитори.
5. менеджери з персоналу, рекрутери.
6. Інженери-енергетики, Юристи та маркетологи.
7. Журналісти.
8. Технологи виробів легкої промисловості.
9. Фінансисти (спеціалізація «банківська справа»).
Таким чином, простежується закономірність невідпо-

відності вибору абітурієнтів і вимог економіки за багатьма 
позиціями. подібний дисбаланс можливо пом’якшити шля-

хом впровадження профорієнтаційної роботи на загально-
державному рівні. ціль профорієнтації складається в ство-
ренні умов, що активізують клієнта в самостійному виборі 
шляху та ухваленні рішення про побудову особистого про-
фесійного плану та кар’єри.

Основні результати. Виділимо найважливіші напрямки 
професійної орієнтації [6]:

професійна інформація – ознайомлення із сучасни- �
ми видами виробництва, станом ринку праці, потре-
бам у кваліфікованих кадрах, змістом і перспектива-
ми розвитку ринку професій, формами та умовами 
їхнього освоєння, вимогами, пропонованими про-
фесіями до людини, можливостями професійно-
кваліфікаційного росту та самовдосконалення 
в  процесі трудової діяльності;
професійна консультація – надання допомоги люди- �
ні в професійному самовизначенні з метою ухвален-
ня усвідомленого рішення про вибір професійного 
шляху з урахуванням психологічних особливостей 
і  можливостей, а також потреб суспільства;
професійний підбір – надання рекомендацій людині  �
про можливі напрямки професійної діяльності, най-
більш відповідних її психологічним, психофізіологіч-
ним, фізіологічним особливостям, на основі резуль-
татів психологічної, психофізіологічної та медичної 
діагностики;
професійний відбір – визначення ступеня професій- �
ної придатності людини до конкретної професії (ро-
бітникові місцю, посаді) відповідно до нормативних 
вимог;
професійна, виробнича та соціальна адаптація –  �
система заходів, що сприяють професійному ста-
новленню працівника, формуванню в нього відпо-
відних соціальних і професійних якостей, установок 
і потреб до активної творчої праці, досягненню ви-
щого рівня професіоналізму [1].

Для розуміння складності проблеми розвитку системи 
молодіжної профорієнтації необхідно позначити сучасні 
умови для професійного самовизначення студентів у на-
вчальних закладах:

1. Освітні установи звичайно мають індивідуальні сис-
теми профорієнтаційних заходів, що не відповіда-
ють запитам сучасного ринку праці. Вони діють ав-
тономно як у плані професійного інформування мо-
лоді, так та у плані узгодження профілів навчання.

2. підприємства та організації в переважній більшості 
не займаються стратегічною політикою підготовки 
персоналу.

3. центри зайнятості населення займаються профорі-
єнтацією не за єдиною технологією, а виходячи із 
власних можливостей і недостатніх ресурсів, мають 
при цьому складності в кадровому забезпеченні.

У сформованій ситуації молодь є найбільш соціально 
вразливою категорією населення. І саме до служби зайня-
тості в молоді високий рівень інформаційних і профорієн-
таційних запитів, пов’язаних із самовизначенням її на рин-
ку праці. Ускладнює дану проблему те, що основна робота 
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служби зайнятості спрямована на безробітних і тих грома-
дян, що шукають роботу, а робота з учнями навчальних за-
кладів є додатковим неоплачуваним навантаженням на фа-
хівців служби зайнятості населення.

посилення орієнтованості освіти на конкретні потреби 
економічних структур й, отже, забезпечення погодженості 
попиту та пропозиції на ринку освітніх послуг, може бути 
забезпечене на основі взаємодії між суб’єктами господарю-
вання різних форм власності та галузевої приналежності, 
галузевими органами управління економікою та органами 
управління системою освіти. подібну координацію можли-
во здійснювати за допомогою створення такого інституту 
як «Регіональна Рада розвитку кваліфікацій». подібний екс-
перимент здійснюється в деяких суб’єктах Російської Феде-
рації.

Сфера діяльності регіональної Ради розвитку кваліфіка-
цій [3]:

узагальнення інформації про стан регіонального  �
ринку праці в галузевому розрізі;
аналіз, моніторинг стану регіонального ринку праці  �
за галузями і видами економічної діяльності;
розробка прогнозу потреб у трудових ресурсах  �
у професійно-кваліфікаційному розрізі у відповідно-
сті зі Стратегією соціально-економічного розвитку 
регіону;
підвищення активності роботодавців у формуванні  �
регіонального замовлення на підготовку кадрів;
сприяння в забезпеченні роботодавців трудовими  �
ресурсами, що відповідають вимогам сучасної еко-
номіки;
інформованість населення про поточні та перспек- �
тивні потреби регіональних економічних структур 
у  кадрах у професійно-кваліфікаційному розрізі;
вироблення пропозицій з формування національ- �
ної системи кваліфікацій з позиції раціонального 
кадрового забезпечення регіональної економіки.

Висновок. Таким чином, можна говорити про фор-
мування організаційного механізму узгодження попиту та 
пропозиції професійних освітніх послуг на регіональному 
ринку. Такий підхід дозволить узгоджено формувати бачен-
ня потреб регіональної економіки, обґрунтовано визначати 
вимоги до якості професійних освітніх послуг у професійно-
кваліфікаційному розрізі, консолідувати інтереси бізнесу, 
органів влади, населення, забезпечувати методологічну єд-
ність у розробці національної системи кваліфікацій.

Варто підкреслити, що модель взаємодії ринку праці 
та ринку освітніх послуг вимагає розробки маркетингової 
стратегії навчального закладу, в першу чергу спрямованої 
на регулювання попиту на випускників по отриманій спе-
ціальності. маркетинг молодих фахівців, що повинні про-
водити фахівці центрів по працевлаштуванню випускників 
при навчальних закладах спільно зі службою зайнятості 
та регіональною Радою розвитку кваліфікацій, може стати 
основою визначення стратегії та тактики в розвитку взаємо-
дії навчальних закладів та економічних суб’єктів. подібний 
механізм дозволить визначити основні напрямки підвищен-
ня ділової активності та ініціативи в молодих фахівців і тим 
самим сприяти їх адаптації на ринку праці.
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