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Проаналізовано розвиток професійної освіти в контексті взаємодії з ринком праці і виявлено неузгодженості професійного й економічного характеру 
Визначено причини розбалансованості структур ринків праці й освіти та зазначено, що вони негативно впливають на економічну безпеку закладів 
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тку і пов’язаних із ним змін щодо освітніх послуг із метою його застосування в Україні з урахуванням умов підвищеного ризику. Запропоновано концеп-
туальну модель інформаційної технології для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
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Проанализировано развитие профессионального образования в кон-
тексте взаимодействия с рынком труда и выявлены несогласован-
ности профессионального и экономического характера Определены 
причины разбалансированности структур рынков труда и образо-
вания и отмечено, что они негативно влияют на экономическую 
безопасность учебных заведений, а также обусловливают накопле-
ние негативных факторов. Рассмотрены элементы зарубежного 
опыта прогнозирования экономического развития и связанных с ним 
изменений относительно образовательных услуг с целью его приме-
нения в Украине с учетом условий повышенного риска. Предложена 
концептуальная модель информационной технологии для согласова-
ния интересов региональных структур по инвестиционным ресурсам 
образовательных услуг предприятий в условиях повышенного риска. 
В основе информационной технологии: эконометрическая модель для 
оптимизации интернет-платежных систем предприятия, крите-
рии теорий иерархических игр, многокритериальной оптимизации, 
активных систем, модель диагностирования внутренних и внешних 
угроз экономической безопасности учебного заведения; средства 
и  методики системно-ценностного подхода; алгоритмы распознава-
ния кризисных ситуаций; оптимизационная модель прогнозирования 
кризисных ситуаций и управления рисками, а также система приня-
тия решений для согласования интересов региональных структур по 
инвестиционным ресурсам на основе модели программно-проектно-
целевого комплекса.
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UDC 005.8:338:377:378  
Semchuk Zh. V. Coordination of Regional Structures’  

Interests Concerning Investment Resources of Educational Services  
of Enterprises under High-Risk Conditions
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with the labor market has been analyzed and inconsistencies of profes-
sional and economic nature have been revealed. Reasons for the imbalance 
in the structure of the market for labor and education have been identified, 
and it was noted that they have a negative impact on the economic security 
of educational institutions and cause the accumulation of negative factors 
as well. Elements of foreign experience in forecasting economic develop-
ment and associated with it changes in educational services with regard 
to high-risk conditions have been considered for the purpose of its applica-
tion in Ukraine. A conceptual model of information technology for coor-
dination of regional structures’ interests concerning investment resources 
of educational services of enterprises under high-risk conditions has been 
proposed. The information technology is based on the econometric model 
for optimizing enterprise Internet payment systems, criterion of hierarchi-
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the educational institution; means and methodology of the system-value 
approach; algorithms for recognition of crisis situations; the optimization 
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Постановка проблеми. Професійно-технічна осві-
та є складовою системи освіти України і сприяє забезпе-
ченню технічного та економічного прогресу держави. При 
цьому ринок праці насичується кваліфікованими кадрами, 
громадяни отримують доступ до професій відповідно до їх 
покликань, інтересів, здібностей, а підприємства забезпе-
чують допрофесійну підготовку, перепідготовку та підви-
щення кваліфікації [1].

При аналізі освітніх послуг (ОП) на підприємстві 
необхідно брати до уваги економічні особливості розвитку 
держави в динаміці з урахуванням зовнішніх загроз, а та-
кож обмежень на матеріальні та фінансові ресурси. Воєнна 
загроза призводить до мінімізація ресурсів і до зниження 
якості підготовки, а отже, – компетентності споживачів 
ОП (студентів, слухачів курсів підвищення кваліфікації). 
І це є важливою проблемою у суспільстві.

Основною проблемою у взаємозв’язку освіти та за-
йнятості населення України в умовах ринкової економіки 
є неузгодженість (незбалансованість) механізмів розвитку 
ринку освітніх послуг і визначення потреб ринків праці та 
робочої сили у кваліфікованих кадрах [2].

Важливою причиною виникнення зазначеної про-
блеми є неузгодженість між структурами класифікаторів 
(переліків), за якими здійснюється підготовка фахівців, та 
класифікацією видів економічної діяльності (КВЕД), і недо-
ліки діючої системи державного замовлення на підготовку 
фахівців [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Основними заходами щодо розв’язання проблеми неузго-
дженості між структурами класифікаторів мають стати  [2]:

внесення відповідних змін до діючих переліків, за  
якими здійснюється підготовка фахівців;
передбачення відповідних положень при розробці  
переліків галузевих (міжгалузевих) елементів для 
впровадження Національної рамки кваліфікацій 
та Національної стандартної класифікації освіти;
перегляд відповідних положень Порядку форму- 
вання та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців.

Основні складові процесу узгодження механізмів 
ринку праці та ринку освітніх послуг (ОП) сформульовано 
у праці [3]. Визначено причини розбалансованості структур 
ринків праці й освіти. Досліджено роль держави у функці-
онуванні системи економічної безпеки закладів освіти. Об-
ґрунтовано необхідність регулювання ринків освітніх по-
слуг і праці. Запропоновано напрямки забезпечення еконо-
мічної безпеки системи освіти за допомогою регулюючих 
дій держави [3].

Досвід розвинутих країн у сфері забезпечення коре-
ляції підготовки фахівців системою професійної освіти та 
навчання з потребами економіки розглянуто у [4].

Визначено ключові умови досягнення збалансова-
ності ринку освіти та ринку праці. Запропоновано кроки 
щодо розв’язання цієї проблеми в Україні з урахуванням 
зарубіжного досвіду [4]:

створення структур, відповідальних за страте- 
гічне прогнозування освітньо-кваліфікаційних 
потреб ринку праці як на національному, так і на 
регіональному рівнях;
розроблення та запровадження ефективних для  
України сучасних методик стратегічного прогно-
зування освітньо-кваліфікаційних потреб ринку 
праці з урахуванням можливостей і ресурсів на-
вчальних закладів (НЗ);
розширення аналізу потреб у кваліфікаціях на на- 
ціональному рівні до аналізу затребуваних квалі-
фікацій на регіональному й місцевому рівнях і на-
віть на рівні підприємств;
приведення ринку освітніх послуг у відповідність  
до потреб розвитку трудового потенціалу шляхом 
визначення пріоритетних напрямів підготовки 
фахівців згідно з потребами національної та регі-
ональних економік;
широке залучення роботодавців до процесу під- 
готовки кадрів різного освітньо-кваліфікаційного 
рівня на всіх стадіях процесу: планування обсягів 
і напрямів підготовки, створення навчальних про-
грам, працевлаштування після закінчення навчан-
ня, перепідготовка та підвищення кваліфікації 
у процесі професійної діяльності;
забезпечення ринку праці регулярною та своє- 
часною інформацією про перспективи попиту на 
професії та кваліфікації, включаючи раннє вияв-
лення тенденцій у технологіях і професіях, що, 
у свою чергу, обумовлюють зміни у структурі про-
фесійних навичок;
створення системи інформування закладів про- 
фесійного навчання, служб профорієнтації та за-
йнятості щодо ситуації і прогнозів на ринку праці 
для коригування навчального процесу з урахуван-
ням динаміки попиту на фахівців.

Метою наукової роботи є розроблення елементів 
інформаційної технології і концептуальної моделі про-
грамно-проектно-цільового комплексу (МППЦК) управ-
ління освітніми послугами для узгодження інтересів регі-
ональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах підвищеного ризику, спричи-
неного політичною нестабільністю, економічною кризою, 
прогресуючою інфляцією та воєнними факторами.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо та модифікуємо елементи моделі програмно-
проектно-цільового підходу (МППЦП) [5], які мають від-
ношення до підвищення професійного рівня та конкурен-
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тоспроможності економічно активного населення і будуть 
корисні для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
в умовах підвищеного ризику:

на підставі даних про вакантні посади та вільні  
робочі місця необхідно проводити моніторинг 
потреби роботодавців у робочій силі для створен-
ня відповідної бази даних;
привести обсяги та напрями професійної підго- 
товки кадрів вищими та професійно-технічними 
навчальними закладами у відповідність до потреб 
роботодавців регіону (області);
оптимізувати мережу професійно-технічних і  ви- 
щих навчальних закладів шляхом укрупнення 

і створення на їх базі центрів зі впровадження 
інноваційних технологій із урахуванням терито-
ріальних особливостей, демографічної ситуації, 
пріоритетів розвитку регіонального ринку праці 
та потреби в робочій силі;
забезпечити принцип оберненого зв’язку між еле- 
ментами алгоритму, відповідного МППЦК.

Розроблено принципи інформаційної технології, 
в основі якої синтез і дослідження концептуальної моделі 
МППЦК для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств 
в умовах підвищеного ризику.

Відповідну структурну схему інформаційної техноло-
гії (ІТ) і концептуальної моделі МППЦК подано на рис. 1.

Рис. 1. Структурна схема концептуальної моделі інформаційної технології для узгодження інтересів регіональних структур 
щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику

Джерело: побудовано автором на основі [1–18]

Інформаційна технологія для узгодження інтересів регіональних структур щодо інвестиційних 
ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищених ризиків
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ризиками

Інформаційна технологія поєднує:
економетричну модель оптимізації інтернет-пла- 
тіжних систем навчальних закладів (МОІПСНЗ) 
і підприємств у сфері освітніх послуг (ОП), яка 
враховує фактори якості, ефективності, ризику та 
корисності [6];
критерії механізму узгодження фінансових та ді- 
лових взаємовідносин між НЗ і організаціями 
в рамках теорій ієрархічних ігор, багатокритері-
альної оптимізації, активних систем (ТІІБОАС), 
зокрема таких її аспектів, як:

a) внутрішня структуризація;
б) стимулювання;
в) узгодження інтересів;
г) узгоджене управління проектами [7].
Елементи концептуальної моделі (рис. 1) і відповід-

ного алгоритму, які стосуються узгодження інтересів регі-
ональних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах ризиків, такі:

програмний модуль для оцінювання параметрів  
стану НЗ;

модель діагностування внутрішніх і зовнішніх за- 
гроз економічної безпеки навчального закладу;
засоби та методики системно-ціннісного підходу [8]; 
алгоритми розпізнавання кризових ситуацій; 
оптимізаційна модель прогнозування кризових  
ситуацій і управління ризиками [6];
прийняття рішень щодо освітніх послуг на основі  
МППЦК.

В освітньому процесі оцінка сформованості компе-
тенцій споживачів здійснюється на основі багаторівневого 
комп’ютерного тестування [9].

Система оцінювання тестів включає наявність таких 
критеріїв [9]:

бути носієм дій, адекватних змісту навчання (на- 
приклад, математики);
бути способом організації і управління навчально- 
пізнавальною діяльністю.

Концептуальну модель інформаційної технології для 
узгодження інтересів регіональних структур щодо інвес-
тиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в  умовах 
підвищеного ризику доповнимо системою моніторингу.
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У системі моніторингу навчальною діяльністю виді-
ляють низку задач [9]:

активне включення студентів (слухачів КПК) у на- 
вчальний процес на основі інформаційних техно-
логій (ІТ);
ефективне управління навчанням, що дозволяє  
оцінювати досягнутий і потенціальний рівень 
споживачів;
контроль (коректувальний, констатуючий, само- 
контроль) самостійної роботи споживачів;
діагностика сформованих компетенцій як у окре- 
мих споживачів, так і в групі (потоці) в цілому;
моніторинг результатів навчання з мінімальними  
часовими та матеріальними затратами.

Терміни оцінювання знань споживачів такі:
вимірювання (  V);
оцінка (  E);
відмітка (код вимірювання,   M).

У праці [9]: вимірювання – це процедура відбору ін-
формації про наявність чи відсутність конкретного елемен-
ту якості, а також його порівняння з наявним еталоном на 
основі вибраних критеріїв; оцінка – процес прийняття рі-
шення про результат вимірювання відповідною відміткою; 
відмітка – спосіб фіксування результатів вимірювання.

Для підвищення ефективності управління навчаль-
ним процесом у системі оцінювання поряд із традиційни-
ми кількісними показниками в педагогічних технологіях 
використовуються також:

коефіцієнт нереалізованих можливостей (  KNM);
рівень сформованості компетенцій (  RSK);
показник якості (  KQ)

і розраховані за законами теорії ймовірності і мате-
матичної статистики в результаті тестування та іспитів [9].

У зв’язку зі складною політичною обстановкою 
і збільшенням витрат на оборону країни в останні роки 
спостерігається дефіцит бюджетних ресурсів.

Одним із напрямків подолання дефіциту бюджетних 
ресурсів є розподіл обов’язків із фінансування витрат дер-
жавних навчальних закладів між бюджетами різних рів-
нів  [10].

Однак звуження ресурсної бази регіональних і міс-
цевих бюджетів за одночасного збільшення їх зобов’язань 
заздалегідь зумовлює труднощі в реалізації такої схеми 
[10]. Більш конструктивною є ідея організації регіональних 
фондів розвитку освіти, які дозволяли б залучити додат-
кові кошти на ці цілі зі сфери бізнесу [10]. Причому саме 
така постановка питання відповідає економічній безпеці 
ринку професійної освіти, оскільки участь у таких фондах 
дає можливість великим роботодавцям брати участь у роз-
робці та реалізації політики зайнятості в регіоні, дає мож-
ливість цілеспрямованої підготовки та відбору кадрів для 
конкретних підприємств тощо [10].

Важливий аспект у цьому напрямку належить підпри-
ємствам, які входять в окремі групи економічного впливу.

Група економічного впливу – це набір соціально-
економічних суб’єктів, який може протистояти або спри-
яти досягненню цілей або діяльності організації [10]. Те-
орія груп економічного впливу розділена на три частини, 
а саме: нормативну, описову та інструментальну, до того 
ж у [11] запропоновано враховувати аналізування інте- 

ресів груп економічного впливу під час формування про-
цесу планування на підприємстві.

Запропоновано критерій оцінювання ефективності 
МППЦК щодо ОП. Для цього вводимо нові параметри – 
індекси ефективності елементів МППЦК Xi (див. рис. 1) 
і інтегральний індекс ефективності ППЦК IE, які можна по-
дати у вигляді співвідношення – формула (1):

 
=

= × ⇒∑
1

,
n

E i i
i

I w X opt  (1)

де wi – коефіцієнт вагомості елемента (етапу алгоритму, 
блоку на рисунку, наприклад, економетричній моделі для 
оптимізації інтернет-платіжних систем навчальних закла-
дів відповідає w1);

n – кількість етапів (n = 8 у цій праці);
opt – символ оптимізації.

Для розрахунку індексів типу IE, зокрема wi, можна 
використовувати експертний метод.

Необхідно зазначити, що особливо актуальним для 
вітчизняних підприємств є діагностування освітніх про-
ектів, програм, навчальних дисциплін із урахуванням ри-
зиків, які пов’язані з відхиленнями компонент вектора 
невизначених збурень [6].

Висновки. 
На підставі аналізу наукових праць [1–18] розробле-

но концептуальну модель узгодження інтересів регіональ-
них структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх послуг 
підприємств в умовах підвищеного ризику.

В основі інформаційної технології – оптимізаційна 
модель прогнозування кризових ситуацій і управління ри-
зиками, а також система прийняття рішень щодо освітніх 
послуг, що ґрунтується на моделі програмно-проектно-
цільового комплексу (МППЦК).

У той же час запропоновано критерій оцінювання 
ефективності МППЦК стосовно процедур узгодження 
інтересів регіональних структур щодо інвестиційних ре-
сурсів освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного 
ризику.

Перспектива. Запропоновану концептуальну мо-
дель інформаційної технології для узгодження інтер-
есів регіональних структур щодо інвестиційних ресур-
сів освітніх послуг підприємств в умовах підвищених 
ризиків доцільно орієнтувати на оптимізацію освітньої 
політики підприємств у період нестабільних і кризових 
ситуацій.
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