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Удосконалено принципи інформаційної технології, в основі якої – синтез та аналіз концептуальної моделі програмно-проектно-цільового підходу з ура-
хуванням індикаторів якості освіти та життя, інструментарію розвитку освітніх послуг на підприємствах в умовах підвищеного ризику в системі 
забезпечення вищої якості життя, а також інформаційного балансу, якого дотримуються споживачі у процесі отримання освітніх послуг. Введено 
міру цінності семантичної інформації для підвищення якості освітніх послуг із урахуванням ймовірності досягнення відповідного рівня спеціальних 
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тою підвищення якості освітніх послуг, зокрема таких її аспектів, як внутрішня структуризація, стимулювання, узгодження інтересів, узгоджене 
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Постановка проблеми. Професійно-технічна осві-
та є складовою системи освіти України і сприяє забезпе-
ченню технічного й економічного прогресу держави. При 
цьому ринок праці насичується кваліфікованими кадрами, 
громадяни отримують доступ до професій відповідно до 
їх покликань, інтересів, здібностей, а підприємства забез-
печують допрофесійну підготовку, перепідготовку і підви-
щення кваліфікації [1].

При аналізі освітніх послуг (ОП) на підприємстві 
необхідно брати до уваги економічні особливості розвитку 
держави в динаміці з урахуванням внутрішніх і зовнішніх 
загроз, а також обмежень на матеріальні та фінансові ре-
сурси. Воєнна загроза призводить до мінімізації ресурсів, 
до зниження якості підготовки і, відповідно, компетент-
ності споживачів ОП (студентів і слухачів курсів підвищен-
ня 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 
і  робочої сили у кваліфікованих кадрах.

Важливою причиною виникнення зазначеної про-
блеми є недосконалість інструментарію соціально-еконо-
мічного розвитку освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищеного ризику в системі забезпечення вищої якості 
життя і недоліки діючої системи державного замовлення 
на підготовку фахівців.

Аналіз останніх досліджень і публікацій та виді-
лення невирішених раніше частин загальної проблеми. 
Основні складові процесу узгодження механізмів ринку 
праці та ринку ОП сформульовано у праці [1]. Запропоно-
вано напрямки забезпечення економічної безпеки системи 
освіти та подолання ризиків освітнього процесу за допо-
могою регулюючих дій держави [1].

Питання формування інформаційної культури осо-
бистості в сучасному інформаційному суспільстві, а також 
роль публічних бібліотек України у формуванні інформа-
ційних потреб користувачів розглянуто у праці [2].

Проаналізовано різновиди вектору діалогів індивіду-
ума з суб’єктом ринку послуг вищої освіти, який буде най-
більше сприяти досягненню професійно-кваліфікаційної 
відповідності шляхом інформування індивідуума про ре-
альний обсяг потреб роботодавців у фахівцях з вищою 
освітою [3]. Особлива увага приділяється векторуа діалогу 
“індивідуум-держава”, що є єдиним варіантом, який дозво-
лить індивідууму обрати професію та кваліфікацію з ураху-
ванням інтересів держави та роботодавця, гарантованого 
працевлаштування та розрахунку на максимальний рівень 
професійно-кваліфікаційної відповідності [3].

Встановлено, що наскільки грамотно навчальний 
заклад (НЗ) позиціонує себе та освітні продукти і послуги 
з точки зору продуктової, цінової, комунікаційної та збуто-
вої політики, залежить його репутація на внутрішньому та 
зовнішньому ринках [4]. Саме тому за необхідне вбачається 
забезпечення при НЗ злагодженої роботи маркетингових 
центрів, які займаються розробкою і проведенням марке-
тингових і соціологічних досліджень, цінових моніторин-
гів, рекламних заходів із просування освітніх послуг [4].

Запропоновано сучасний інструмент вибору опе-
раційних стратегій розвитку вищого навчального закладу 

(ВНЗ) [5]. Реалізація стратегічних завдань розвитку ВНЗ 
у сучасному глобалізованому освітньому просторі мож-
лива через використання комплексної моделі проектно-
цільового планування, яка поєднує коротко , середньо  та 
довгострокові цілі й інтереси всіх учасників освітньої сис-
теми, взаємодію різних сфер суспільного життя, враховує 
особливості та параметри наявного і майбутнього зовніш-
нього середовища [5].

Розкрито окремі аспекти формування іміджу вищих 
навчальних закладів, що ґрунтуються на реалізації кому-
нікативного та маркетингового підходів із використанням 
наукових методів, традиційних і сучасних принципів роз-
роблення освітніх систем; аргументовано актуальність 
розв’язання поставленої проблеми в умовах демократи-
зації діяльності ВНЗ, а також розвитку технологій та сис-
темного забезпечення позитивного іміджу цих навчальних 
закладів [6].

Проаналізовано можливості використання інстру-
ментів електронного маркетингу для підвищення ефектив-
ності рекламних кампаній, які проводяться навчальними 
установами [7]. При цьому враховується специфіка освіт-
ніх послуг як об’єкта просування на ринку НЗ.

Постановка завдання. Метою цієї праці є удоско-
налення інструментарію розвитку освітніх послуг на під-
приємствах в умовах підвищеного ризику в системі забез-
печення вищої якості життя. Підвищений ризик спричи-
нений політичною нестабільністю, економічною кризою, 
прогресуючою інфляцією та воєнними діями.

Виклад основного матеріалу дослідження. Роз-
глянемо та модифікуємо елементи моделі програмно-
проектно-цільового підходу (МППЦП) [8], які орієнтуємо 
на інструментарій соціально-економічного розвитку освіт-
ніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику в сис-
темі забезпечення вищої якості життя.

Доцільно удосконалити принципи інформаційної 
технології, в основі якої синтез і аналіз концептуальної 
моделі МППЦП з урахуванням індикаторів якості освіти 
та життя, а також інформаційного балансу, якого дотри-
муються (свідомо чи інтуїтивно) споживачі (працівники 
та менеджери підприємства) у процесі отримання освітніх 
послуг.

Аналітичне співвідношення мультиплікативного 
типу для інформаційного балансу як відношення суми по-
зитивних і нейтральних тем до суми всіх тем твору, включ-
но з негативними, уведено у праці [9] – формула (1):
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де      Ω – інформаційний баланс, рейтинг теми; 
t+ – позитивні підтеми; 
t0 – нейтральні підтеми;  
t– – негативні підтеми.
У статті [9], крім того, розглядається проблема впли-

ву структури твору на інформаційний комфорт споживача. 
Вказано на шляхи підвищення комунікативної привабли-
вості твору в масовій комунікації.

Узагальнимо (1) для конкретного споживача (зокре-
ма працівника підприємства, який проходить у навчально-
му закладі курси підвищення кваліфікації на основі підхо-
дів інформатики [10] у вигляді – формула (2):
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Тут R – рейтинг інформації (чи НЗ), отриманої спо-
живачем у НЗ і в результаті самоосвіти, програма якої роз-
роблена у цьому НЗ: 
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Σp,  Σn,  Σs – міра позитивної, нейтральної і сумнівної 
інформації відповідно; 

api,  an, asi – множини тем позитивної, нейтральної 
і  сумнівної інформації; 

i – індекси (i = 1, 2, 3,…), порядкові номери тем; Ibi(api)  = 
= Hi(api) – Hbi(api); Ibi(ani) = Hi(ani) – Hbi(ani); Ibi(asi) = Hi(asi) – 
– Hbi(asi); 

Hi(api), Hi(ani), Hi(asi) – ентропія, міра недостатньої ін-
формації про відповідну систему (тему) із множин api, ani, 
asi; 

Hbi(api), Hbi(ani), Hbi(asi) – ентропія, міра невизначе-
ності інформації після отримання повідомлення, символ 
якого bi; 

α, β, γ – коефіцієнти вагомості;
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Ppij , Pnij, Psij – ймовірності того, що системи (теми) із мно-
жин api, ani, asi знаходяться в j-му стані відповідно. Ibi(api), 
Ibi(ani), Ibi(asi) – кількість інформації в системах (множинах 
api, ani, asi).

Замість терміна «негативна інформація» більш до-
цільно вживати термін «сумнівна інформація» адже викла-
дачі не включають (або стараються не включати) негативні 
теми при наданні освітніх послуг (OП). В деяких випадках 
сумнівна інформація може бути негативною, тобто дезін-
формацією [11]. Іноді викладачі в процесі навчання дають 
приклади негативної інформації для застереження слухачів 
від майбутніх помилок. В цьому випадку негативна інфор-
мація має позитивний характер, бо краще вчитись на чу-
жих помилках, ніж на своїх.

На відміну від (1) для формування (2) використано 
адитивний підхід.

Слід зазначити, що R (рейтинг інформації, отриманої 
споживачем у НЗ) є індивідуальним для різних спожива-
чів. Відміна закладена у коефіцієнтах вагомості α, β, γ . Для 
певного контингенту споживачів OП можна визначити усе-
реднене значення Rc, оскільки в конкретному контингенті 
споживачів ОП є особи з різними здібностями, початковим 
багажем знань, пам’яттю, працездатністю.

Аналогічно, як у праці [11], введемо міру цінності 
семантичної інформації, корисної для підвищення якості 
ОП – формули (3):
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Тут P1i – ймовірність досягнення мети до отримання 
інформації; 

P2i – ймовірність досягнення мети (отримання спеці-
альних знань, щоб стати професіоналом) після отримання 
навчальної інформації; 

VDi – загальний обсяг даних; IСi (тобто IСi(api), IСi(ani), 
IСi(asi)) як і Ibi(api), Ibi(ani), Ibi(asi) – кількість семантичної ін-
формації в системах (множинах api, ani, asi). 

Якщо P1i < P2i, то отримана інформація має від'ємний 
знак, і в цьому випадку вона має сенс дезінформації [11]. 
Відповідно до IСi(api), IСi(ani), IСi(asi) маємо компоненти Cbi, 
тобто Cbi(api), Cbi(ani), Cbi(asi) згідно з (3) для трьох множин 
api, ani, asi.

Міра семантичної інформації Cbi враховує не лише 
структуру і зміст самого повідомлення (bi), що розгляда-
ється ізольовано, а також запас знань у одержувача (корис-
тувача) інформації [11]. Тобто міра семантичної інформації 
вказує, яку новизну несе одержувачеві повідомлення по-
рівняно з тим, що він уже знав [11]. Можна стверджувати, 
що семантична інформація одного і того ж повідомлення є 
неоднаковою для різних користувачів і залежить від рівня 
їх знань або, як прийнято говорити, від їх тезаурусу [11]. 
Тому є сенс усереднювати семантичну інформацію для кон-
тингенту споживачів, як і Rc.

Аналогічно до (2) уведемо відношення – формула 
(4):
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Тут KQC має зміст відносної інтегральної цінності се-
мантичної інформації, отриманої споживачем ОП у цьому 
НЗ. Параметр KQC можна також трактувати як коефіцієнт 
якості семантичної інформації з погляду ціннісного підходу.

Співвідношення (2) узагальнимо з урахуванням міри 
незбалансованості рейтингу R НЗ і KQC. Для R і KQC вико-
ристаємо балансове співвідношення, аналогічно до праці 
Скриньковського Р. М. [12] – формули (5)–(6):
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де      ∂/∂t – часткова похідна по часу t; 
JIb, JR, JIc, JK, σIb, σR, σIc, σK – потоки (J) та інтенсивнос-

ті джерел (σ) інформації, які характеризують рейтинг НЗ 
R і якість семантичної інформації, отриманої працівником 
підприємства у цьому НЗ, відповідно; 

div(·) – символ дивергенції. Перші співвідношення 
(5), (6) записані для окремої теми (чи дисципліни) навчаль-
ного процесу з урахуванням потоків Jbi, JCi. Другі співвід-
ношення (5), (6) записані для рейтингу R НЗ та інтеграль-
ної інформації KQC, отриманої працівником підприємства 
у цьому НЗ протягом усього курсу навчання. Необхідно 
зазначити, що міру незбалансованості інформації у (5), (6) 
характеризують джерела σIb, σR, σIc, σK. Слід відзначити, що 
чим менші за модулем значення відповідають негативним 
значенням джерел σIb, σR, σIc, σK, тим менша втрата корисної 
інформації і тим вищий рівень комфортності відчуває спо-
живач ОП у цьому НЗ. Позитивні значення джерел відпо-
відають створенню якісно нових знань. Відповідну струк-
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турну схему інформаційної технології (ІТ) і концептуальної 
моделі програмно-проектно-цільового підходу МППЦП 
подано на рис. 1.

Інформаційна технологія поєднує:
економетричну модель для підвищення рейтингу  
R НЗ і якості KQC семантичної інформації (ОП), 
отриманої споживачем (працівником підприєм-

ства) у цьому НЗ з урахуванням факторів ефек-
тивності, ризику та корисності;
критерії багатокритеріальної оптимізації семан- 
тичної інформації з метою підвищення якості ОП, 
зокрема таких її аспектів, як внутрішня структу-
ризація, стимулювання, узгодження інтересів, 
узгоджене управління проектами [13].

Рис. 1. Структурна схема концептуальної моделі інформаційної технології для узгодження інтересів  
регіональних структур щодо формування ціннісно-орієнтованого наукового проекту НЗ  

для покращення якості надання ОП

Джерело: розроблено автором

Прийняття рішень для узгодження інтересів регіональних 
структур щодо формування ціннісно-орієнтованого 

наукового проекту НЗ для покращення якості надання ОП 

Діагностування внутрішніх і зовнішніх загроз економічної 
безпеки навчального закладу

Елементи моделі програмно-проектно-цільового підходу (МППЦП)

Інформаційна технологія для удосконалення інструментарію освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищених ризиків у системі забезпечення вищої якості життя

Оптимізаційна модель прогнозування 
і управління ризиками

Алгоритми розпізнавання кризових 
ситуацій

Системно-ціннісний підхід

Програмний модуль 
для оцінювання 

параметрів стану НЗ

Критерії багатокритеріальної 
оптимізації семантичної інформації 

з метою підвищення якості ОП

Економетрична модель для підвищення 
рейтингу R інформації, отриманої споживачем 

у навчальному закладі

Концептуальну модель інформаційної технології для 
узгодження інтересів регіональних структур щодо інвес-
тиційних ресурсів освітніх послуг підприємств в умовах 
підвищеного ризику (рисунок) доповнимо інформацією, 
яка орієнтована на підвищення добробуту (якості життя) 
працівників підприємств [14]. 

Україна належить до країн з доволі високими рівня-
ми бідності та освіти (майже все населення відповідного 
віку отримує базову середню і близько його половини – 
вищу освіту) [14]. Розроблено пропозиції щодо розвитку 
системи освіти в Україні та підвищення рівня добробуту її 
населення [14]. Для цього: 1) досліджено стан національної 
системи освіти та її вплив на добробут населення; 2) визна-
чено перспективні напрями розвитку освіти і добробуту 
(якості життя) населення в Україні [14]. Відповідні напрям-
ки розвитку суспільства тісно взаємопов’язані [15]. Зокре-
ма, доцільно звернути увагу на приклади кваліметричного 
оцінювання якості життя: визначення індексу розвитку 
людського потенціалу (ІРЛП), що представляє собою нор-
мативну оцінку стану здоров’я, освіченості і матеріальних 
ресурсів, необхідних для розвитку людини [15] – фор- 
мула (7):
 ІРЛП = (ІTL + ІOS + ІVVP)/3, (7)

де       ІTL – індекс тривалості життя населення;
ІOV – індекс освіченості людей;

ІVVP – індекс валового (регіонального) внутрішнього 
продукту (ВВП).

Відносне оцінювання якості і рівня життя, як пра-
вило, приводиться до представлення відповідних пара-
метрів порівняно до фактичного споживання матеріаль-
них, соціальних, інтелектуальних і духовних благ із ана-
логічними величинами у системах соціальних стандартів 
якості та рівня життя. Відносне вимірювання якості і рів-
ня життя являє собою систему коефіцієнтів та індексів. 
Коефіцієнти можуть приймати будь-яке позитивне зна-
чення. Індикатори змінюються від 0 до 1. Приклад коефі-
цієнтного оцінювання якості життя, зокрема, визначення 
коефіцієнта очікуваної тривалості життя (КTL) наведено 
у  [15].

Є різні підходи до оцінювання рівня освіти. Приклад 
оцінювання індексу освіти EI на основі статистичної ін-
формації наведено у праці [16] – формула (8):

 = / 0,951.EI EYSI MYSI  (8)

Тут EYSI – індекс очікуваної тривалості навчання; 
MYSI – індекс середньої тривалості навчання; 
0,951 – емпіричний коефіцієнт. 
MYSI знаходиться за формулою: 
MYSI = MYS / 13,2, 

де 13,2 – максимальна тривалість освіти для країн світу; 
MYS – середня тривалість освіти для цієї країни. 
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EYSI = EYS / 20,6, де 20,6 – максимальна очікувана 
тривалість освіти для країн світу; 

EYS – очікувана тривалість освіти для цієї країни.
Запропоновано критерій оцінювання ефективності 

МППЦП щодо ОП. Для цього уводимо нові параметри – 
індекси ефективності елементів МППЦП Xi (див. рис. 1) 
і  інтегральний індекс ефективності МППЦП IE, які можна 
подати у вигляді оптимізаційного співвідношення – фор-
мула (9):

 
=

= × ⇒∑
1

,
n

E i i
i

I w X opt  (9)

де      wi – коефіцієнт вагомості елемента (етапу алгоритму, 
блоку на рисунку), наприклад, економетричної моделі для 
підвищення рейтингу R НЗ;

n – кількість етапів (n = 8 в цій праці);
opt – символ оптимізації.
Для розрахунку індексів типу IE, а також wi можна ви-

користовувати 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 [17], спричинених ризиками.

Висновки. На підставі аналізу наукових праць [1–17] 
розроблено концептуальну модель узгодження інтересів 
регіональних структур щодо інвестиційних ресурсів освіт-
ніх 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 підходу (МППЦП).

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

Перспективи подальших досліджень і викорис-
таних результатів. Запропоновану концептуальну модель 
інформаційної технології для узгодження інтересів регіо-
нальних структур щодо інвестиційних ресурсів освітніх 
послуг підприємств в умовах підвищених ризиків доціль-
но орієнтувати на оптимізацію освітньої політики підпри-
ємств у період нестабільних і кризових ситуацій.
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