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РЕГУЛЮВАННЯ ВЗАЄМОДІЇ РИНКІВ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ПРАЦІ НА 

ОСНОВІ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ ЇХ ЯКІСТЮ 
 

У статті розглянуто зміст механізму взаємодії замовників та споживачів на ринку освітніх 
послуг. Визначено інструменти економічного механізму управління якістю освітніх послуг. 
Досліджені структура підготовки кадрів за галузями знань та потреби підприємств. Визначено 
дисбаланс між попитом та пропозицією фахівців на ринку. Обґрунтовано необхідність 
регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці. Запропоновано напрямки вдосконалення 
економічного механізму управління якістю.  

Ключові слова: ринок освітніх послуг, ринок праці, якість освітніх послуг, освітня послуга. 
 
 

Постановка проблеми в загальному вигляді. Розвиток суспільства, що базується 
на знаннях, можливий лише за умови інноваційного шляху побудови економіки та 
розвитку високотехнологічного виробництва. Для здійснення ефективного керівництва 
інноваційними процесами, розроблення та впровадження інноваційних проектів 
необхідні висококваліфіковані фахівці. Формування конкурентоспроможної економіки, 
загострення конкуренції на внутрішньому та зовнішніх ринках потребує від кадрів 
більш високого рівня кваліфікації, здатності до ризику генерування нових ідей і прояву 
творчості, готовності до змін та збільшення відповідальності. У цих умовах особливо 
зростає роль навчальних закладів та якості надання освітніх послуг. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Актуальні наукові дослідження щодо 
сфери підготовки кадрів та взаємодії ринків освітніх послуг та праці наведені в працях 
таких вітчизняних учених, як: Н. Анішина [1], О. Балакірєва [2], С. Бандур [3; 4], 
Д. Богиня [5], І. Гнибіденко [6; 7], А. Колот [7], Е. Лібанова [8], О. Новікова [7] та ін.  

Ученими висвітлюються різноманітні проблеми управління якістю освітніх послуг 

та гармонізації ринків освітніх послуг та праці: державне регулювання, стратегічне 
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планування, формування партнерських відносин, модернізація освітніх програм та 

системи освіти загалом. Проте практично не дослідженими залишаються питання 

гармонізації та регулювання цих ринків на основі формування економічного механізму 

управління їх якістю. 

Метою статті є обґрунтування необхідності регулювання взаємодії ринків освітніх 

послуг та праці на основі вдосконалення економічного механізму управління якістю. 

Викладення основного матеріалу. В епоху глобалізації та формування економіки 

знань посилення інтеграції ринків освітніх послуг і праці є найважливішим чинником 
успішного соціально-економічного розвитку. Бізнес та освіта перестають бути 

самодостатніми і все більше залежать один від одного. Знання є безперечним фактором 

успіху функціонування будь-якої господарчої системи як на мікро-, макро-, так і на 

глобальному рівні. Однією з основних умов успішного розвитку підприємств стає 

постійне вдосконалення та модифікація людського потенціалу засобами системи освіти. 

Тому для вирішення кадрових, соціально-економічних та регіональних проблем 

реального й фінансового секторів економіки необхідні розвиток і модернізація існуючої 

системи підготовки кадрів, пошук нових технологій інтеграції навчальних закладів і 

підприємств. 

Питанням розвитку освітніх послуг відповідно до вимог ринку праці останнім часом 

приділяється значна увага. Однією з проблем ефективного функціонування механізму 

кадрового забезпечення економіки є розрізненість інтересів бізнесу, держави та 
навчальних закладів. Це призводить до відокремлення ринку освітніх послуг від ринку 

праці. У підготовці кадрів навчальні заклади орієнтується на запити абітурієнтів і їх 

батьків, а не роботодавців. Розбіжність рейтингу популярності спеціальностей із 

розподілом гарантованого працевлаштування призводить до того, що абітурієнти при 

виборі навчального закладу мало враховують фактор подальшого його 

працевлаштування. Через відсутність науково обгрунтованих прогнозних оцінок потреб 

у фахівцях на ближню і дальню перспективу попит на фахівців конкретних 

спеціальностей є невизначеним. У даному випадку з'являється ситуація 

незбалансованості попиту і пропозиції на ринку праці: надлишкова пропозиція одних 

професій та нестача інших.  

Ринок освітніх послуг не може повністю задовольнити попит роботодавців та 
оперативно реагувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. Звідси – різні оцінки 

якості підготовки в навчальних закладах, з одного боку, та роботодавців – з іншого [9]. 

Підвищення якості підготовки кваліфікованих фахівців промислової галузі має 

ґрунтуватися на формуванні дієвого механізму узгодженості визначення поточної 

потреби підприємств у кадрах  відповідно до професій та спеціальностей. Ринок 

освітніх послуг можна розглядати в двох аспектах: як самостійний елемент та як 

частину ринку праці. Схема механізму взаємодії виробників, замовників та споживачів 

освітніх послуг наведена на рис. 1 [10]. Економічний механізм можна розглядати як 

ринковий, що поєднує саморегулювання діяльності суб'єктів господарювання з 

регулювальними функціями держави. 

Зацікавленість роботодавця, що є непрямим споживачем освітніх послуг, повинна 
перш за все впливати на підготовку фахівців, оскільки саме від нього залежить їх  

подальше працевлаштування. Однак сьогодні роботодавець є досить пасивним і 

фактично не бере участі в замовленні спеціалістів та підвищенні якості освітніх послуг, 

що, безумовно, впливає на обмежене врахування його потреб та інтересів при 

підготовці фахівців [10]. 
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Рисунок 1 – Механізм взаємодії замовників та споживачів  

на ринку освітніх послуг 
 

Існує необхідність регулювання взаємодії трьох основних партнерів у сфері освіти 
шляхом створення ефективного механізму управління якістю освітніх послуг, основні 
інструменти якого подані на рис. 2. 
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ДЕРЖАВА ВНЗ БІЗНЕС (роботодавці) 

 
Рисунок 2 – Інструменти економічного механізму управління  

якістю освітніх послуг 
 

Відповідність стандартам і нормативам є для споживачів доказом високої якості 
освітньої послуги, що надається і має документальне підтвердження. У системі вищої 
освіти оцінка відповідності вимогам здійснюється шляхом акредитації навчального 
закладу (видача акредитаційного сертифіката). До стандартів якості в системі вищої 
освіти відносять: державні стандарти вищої освіти, освітньо-професійну програму 
підготовки фахівця, освітньо-кваліфікаційні характеристики. Виконання умов технічних 
регламентів і стандартів для системи освіти є обов'язковими. 

Вживані на даний момент процедури оцінки якості є непрозорими для безпосередніх 
споживачів (абітурієнти, роботодавці, студенти) освітніх послуг, а відповідно вони не 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Розділ 4 Проблеми управління інноваційним розвитком 
 

Маркетинг і менеджмент інновацій, 2013, №3 
http://mmi.fem.sumdu.edu.ua/ 

157 

можуть повною мірою оцінити рівень якості і можливий ступінь задоволення своїх 
потреб. Важливим напрямом удосконалення якості освітніх послуг є оптимізація 
нормативно-правової бази (табл. 1) [12]. 

 

Таблиця 1 – Нормативно-правова база забезпечення якості освітніх послуг 
 

Вигляд документа Назва Номер та дата впровадження 

Закон Україні Про вищу освіту № 2984-III від 17.01.2002 

Постанова Кабінету 
МіністрівУкраїни 
(КМУ) 

Про акредитацію вищих навчальних закладів та 
спеціальностей у вищих навчальних закладах та 
вищих професійних училищах 

№ 978 від 9.08.2001 

Наказ Міністерства 
освіти і науки, 
молоді та спорту 
України 

Про затвердження державних вимог до 
акредитації напряму підготовки, спеціальності та 
вищого навчального закладу 

№ 689 від 13.06.2012 

Постанова КМУ 
Про ліцензування діяльності з надання освітніх 
послуг 

№ 101 від 8.07.2007 

Наказ Міністерства 
освіти і науки, 
молоді та спорту 
України 

Ліцензійні умови надання освітніх послуг у сфері 
вищої освіти 

№ 1377 від 29.11.2011 

Постанова КМУ 
Про розроблення державних стандартів вищої 
освіти 

№ 1247 від 7.08.1998 

Постанова КМУ 
Про затвердження Положення про освітньо-
кваліфікаційні рівні (ступеневу освіту) 

№ 65 від 20.01.1998 

Постанова КМУ 

Про затвердження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційним 
рівнем молодший спеціаліст 

№ 839 від 20.06.2007 

Постанова КМУ 
Про перелік напрямів, за якими здійснюється 
підготовка фахівців у вищих навчальних закладах 
за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр 

№ 1719 від 13.12.2006 

Постанова КМУ 

Про затвердження переліку спеціальностей, за 
якими здійснюється підготовка фахівців у вищих 
навчальних закладах за освітньо-
кваліфікаційними рівнями спеціаліст і магістр 

№ 787 від 27.08.2010 

 
Для реалізації цього напрямку доцільно застосувати практику європейських ВНЗ, а 

також великих компаній із сертифікації систем менеджменту якості. Отримання 
сертифіката якості у відповідних організаціях із забезпечення якості є добровільною. 
Проведення такої процедури дає вищим навчальним закладам низку переваг порівняно з 
іншими ВНЗ: визнання на внутрішньому й міжнародному рівнях освітніх програм; 
формування довіри споживачів до якості послуг; стимулювання впровадження 
інноваційних форм освітньої діяльності; підвищення якості нормативно-методичної 
документації із покращання управління якістю. 

У європейських країнах акредитація здійснюється недержавними органами за участі 
громадськості (акредитаційні агентства), а також регіональними асоціаціями, які 
створюються самими університетами й коледжами. Отримання акредитації таких 
органів автоматично приводить до визнання дипломів, що видаються навчальними 
закладами, і свідчить про високу якість освітніх послуг, що надаються. Результати 
акредитацій часто виражаються у вигляді рейтингу навчальних закладів, які є 
сигналами для роботодавців і потенційних абітурієнтів. Важливим чинником, що 
забезпечує якість освітньої послуги, є рівень фінансування вищих навчальних закладів. 
Для України характерне збереження прямого фінансування ВНЗ за зазначеними ними 
спеціальностями (фактично «планування від досягнутого» за контрольними цифрами 
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прийому). Відповідно до Розпорядження КМУ «Про затвердження плану заходів щодо 
розвитку вищої освіти на період до 2015 року» від 27 серпня 2010 р. № 1728-р 
пріоритетними напрямами розвитку освіти є: 

 визначення механізму економічного стимулювання участі роботодавців в 
організації професійно-практичної підготовки студентів вищих навчальних закладів. 
Регулювання відносин між роботодавцями та вищими навчальними закладами 
здійснюється на підставі Розпорядження КМУ «Про підвищення рівня 
працевлаштування випускників вищих навчальних закладів» від 27.08.2010 р. № 1726-р, 
Наказу МОН, молоді та спорту України «Про затвердження типового положення про 
підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і 
випускників вищих навчальних закладів» від 27.04.2011 р. № 404; 

 забезпечення розвитку прикладних наукових досліджень у вищих навчальних 
закладах та створення умов для подальшого впровадження їх результатів у виробництво 
шляхом розвитку наукових парків, технопарків, бізнес-інкубаторів та інших 
інноваційних структур. На даний момент регулюється Постановами КМУ «Про 
затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, 
іншими установами та закладами системи освіти, що належать до державної і 
комунальної форми власності» від 27.08.2010 р. № 796, «Про затвердження Порядку 
реєстрації організацій, діяльність яких спрямована на задоволення потреб суб'єктів 
малого та середнього підприємництва» від 21.05.2009 р. № 510, «Про затвердження 
Програми розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні» від 
02.02.2011 р. № 389; 

 забезпечення розвитку державного й приватного партнерства у сфері освіти, 
спрямованих на розширення та вдосконалення навчальної, лабораторної, матеріальної 
бази провідних університетів. На наш погляд, доцільним було б використання досвіду 
Великобританії, де для стимулювання підприємств, що проводять професійне навчання 
(або виділяють кошти на підготовку кадрів у системі освіти), існують податкові пільги. 
Ця схема передбачає встановлення фіксованого податку на професійне навчання кадрів 
від фонду заробітної плати. Сума витрат на підготовку кадрів повертається 
підприємству державою при наданні рахунків. Якщо сума коштів на підготовку буде 
меншою за фіксований податок, різниця повертається до бюджету [13]. 

У рамках реалізації затвердженого плану заходів, вироблення нових підходів до 
встановлення механізму формування та розміщення державного замовлення на 
підготовку фахівців для всіх сфер економіки відповідно до поточних і перспективних 
потреб ринку праці Мінекономрозвитку розроблено Закон України «Про формування та 
розміщення державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-
педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку кадрів» 
від 20.11.2012 р. № 5499-VI [14]. Державне замовлення на підготовку фахівців, 
наукових, науково-педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та 
перепідготовку кадрів (післядипломна освіта) формується з урахуванням 
середньострокового прогнозу потреби у фахівцях на ринку праці. Для складання 
середньострокового прогнозу та уточнення його показників використовується показник 
соціально-економічного розвитку країни. Інформація для розрахунку цього показника 
надається державним комітетом статистики України та спільним представницьким 
органом всеукраїнських профспілок та профспілкових об’єднань та спільним 
представницьким органом сторони роботодавців. З метою підвищення якості освітніх 
послуг необхідне впровадження інноваційних форм організації навчального процесу на 
основі підприємницького підходу, метою якого є можливість комерціалізації 
результатів наукової діяльності [11]. В Україні поки трансфер технологій не належить 
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до видів діяльності навчальних закладів. Значний досвід у цій сфері накопичений у 
Великобританії. Для підтримки інноваційної діяльності і стимулювання комерціалізації 
знань створений Інноваційний фонд вищої освіти (ІФВО 2). Його учасниками стали 
Департамент освіти і навиків (аналог Міністерства освіти), Департамент торгівлі і 
промисловості (аналог Міністерства торгівлі і промисловості), а також Фінансова рада 
вищої освіти (ФСВОА) – агентство, відповідальне за розподіл державного фінансування 
в області вищої освіти. ІФВО передбачає різні обсяги фінансування діяльності в галузі 
«передачі знань» в університетах зі світовим ім'ям, що мають величезну науково-
дослідну базу (тип 1) і менш відомих навчальних закладів або організацій, діяльність 
яких спрямована на підготовку професіоналів-практиків або роботу з підприємствами 
(тип 2), а також тих, хто працює з добровільними організаціями й суспільним сектором 
(тип 3). До основних напрямів діяльності відносять: формування коопераційних зв'язків 
між академічною освітою і бізнесом, включаючи семінари для студентів і підприємців- 
початківців, залучення студентів до створення власних підприємств тощо. 

Останніми роками в Україні у зв'язку зі структурними перетвореннями загострилася 
проблема невідповідності наявних професій спеціальностей і рівнів кваліфікації не 
лише молодих фахівців, але й інших категорій шукачів роботи вимогам роботодавців, а 
також дисбалансу між попитом і пропозицією робочої сили на ринку праці  
(табл. 2) [16-20].  
 

Таблиця 2 – Обсяги підготовки фахівців за галузями знань 
 

 

Загальний обсяг підготовки фахівців 

на початок 
2010\2011 

у % до 
суми 

на початок 
2011/2012 

у % до 
суми 

на початок 
2012/2013 

у % до 
суми 

ВСЬОГО 654670 100 626549 100 378188 100 

У тому числі за 
галузями знань 

      

Освіта 62632 9,57 48029 7,67 687 0,18 

Культура і 
мистецтво 

21469 3,28 15210 2,43 1006 0,27 

Гуманітарні науки 22973 3,51 18366 2,93 1922 0,51 

Соціальні науки 13058 1,99 9928 1,58 777 0,21 

Економіка, 
комерція та 
підприємництво 

191144 29,20 133457 21,30 9846 2,60 

Право 47349 7,23 37072 5,92 4832 1,28 

Природничі науки 18326 2,80 15154 2,42 1652 0,44 

Математика та 
інформатика 

16219 2,48 13794 2,20 1538 0,41 

Інженерія 144008 22,00 103563 16,53 8856 2,34 

Транспорт 19453 2,97 15425 2,46 1687 0,45 

Медицина 30415 4,65 18138 2,89 9900 2,62 

Архітектура 1956 0,30 1563 0,25 57 0,02 

Сільське 
господарство, 
лісництво і 
рибництво 

14963 2,29 9991 1,59 2476 0,65 

Військові науки 570 0,09 359 0,06 28 0,01 

Державне 
управління 

1389 0,21 1399 0,22 618 0,16 

Національна 
безпека 

1661 0,25 1474 0,24 220 0,06 

Специфічні 
категорії 

6022 0,92 5899 0,94 1755 0,46 
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У структурі потреб підприємств у працівниках за даними 2012 р. (рис. 3) 
спостерігалася така тенденція [19]: найбільшу потребу у кваліфікованих працівниках 
відчували галузь промисловості (13,8 тис. осіб, що у відсотках до загальної потреби 
ринку праці становить 28,4%), у державному управлінні цей показник відповідно 
становив 7,6 тис. осіб (15,64%), у сфері торгівлі, ремонту автомобілів, побутових 
виробів та предметів особистого вжитку – 5,2 тис. осіб (10,7%), у галузі охорони 
здоров'я та соціальної допомоги – 4,7 тис. осіб (9,67%).  

 

 
 

 

Рисунок 3 – Потреби підприємств у працівниках за видами економічної діяльності 

у відсотках (на кінець 2012 р.) 
 

Аналіз структури підготовки фахівців на ринку освітніх послуг дозволяє 
стверджувати, що найбільшу питому вагу в структурі підготовки фахівців: на початок 
2012/2013 навчального року займають такі категорії: медицина – 2,62%, економіка, 
комерція та підприємництво – 2,6%,  інженерія – 2,34% (рис. 4). Проведений аналіз 
підтверджує відсутність узгодженості між напрямами та обсягами підготовки фахівців, 
методикою надання інформації щодо стану ринку освітніх послуг та реальними 
потребами ринку праці, у результаті чого ринок освітніх послуг не готовий повністю 
задовольнити попит роботодавців та оперативно реагувати на зміни, що відбуваються 
на ринку праці. На жаль, діючий механізм взаємодії ринку освітніх послуг та ринку 
праці є неефективним. Передусім це стосується державного замовлення на підготовку 
кадрів, обсяги та структура якого не відповідають сучасному стану та перспективам 
розвитку ринку праці. Ця ситуація має соціальні наслідки, викликає необхідність 
здійснення професійної перепідготовки випускників, що несе за собою додаткові 
витрати держбюджету. Відсутність своєчасного моніторингу кількісної та якісної 
потреби підприємств у фахівцях та орієнтація більшості навчальних закладів на 
платоспроможний попит населення призводять до дисбалансу на ринку праці України. 
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Рисунок 4 – Підготовка фахівців у вищих навчальних закладах  за галузями знань у 

відсотках (на початок 2012-2013 навчального року) 

 
З метою врахування рекомендацій бізнесу, а також приведенню якості освіти та 

компетентності кадрів у відповідність вимогам роботодавців необхідне законодавче 
закріплення взаємодії бізнес-структур і системи вищої і професійно-технічної 
освіти (рис. 5). 

 

Ін
с
т
р

у
м

е
н

т
и

 ф
о
р

м
у

в
а
н

н
я
 

к
о

м
п

е
т
е
н

ц
ій

 в
ід

п
о

в
ід

н
о

 д
о

 в
и

м
о

г 

р
и

н
к
у

 п
р

а
ц

і 

Формування роботодавцями заявок на підготовку 

професіоналів певного профілю 

Перспективна оцінка потреб підприємств у підготовці 

професіоналів певного профілю 

Формування гнучких навчальних програм відповідно до 

вимог роботодавців 

 

Формування механізму розподілу інвестиційних коштів на 

основі якісної оцінки випускників і ВНЗ 

 

 
 

Рисунок 5 – Інструменти формування компетенцій випускників 
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Необхідною умовою розроблення концептуальних основ регулювання взаємодії 
ринків є теоретико-методологічне обґрунтування цієї діяльності. Вихідними підставами 
є такі положення: 

1. Процес взаємодії ринку праці та ринку освітніх послуг об'єктивно обумовлений. 
2. Взаємодія ринків не може ґрунтуватися на механізмі саморегуляції через 

диверсифікацію ринкових структур, суперечливість інтересів його суб’єктів і наявність 
комплексу факторів, що перешкоджають досягненню збалансованості їх стратегій. 

3. Процес взаємодії спочатку має асиметричний характер, оскільки він зміщений у 
бік ринку праці, стосовно якого ринок освітніх послуг розглядається як вторинний, 
такий, що забезпечує функціонування економічного розвитку. 

4. Регулювання взаємодії ринків повинно забезпечувати узгодження й 
збалансованість їх розвитку в інтересах суспільства і держави. 

Розвиток даних положень вимагає визначення та обґрунтування таких надзвичайно 
важливих елементів, як принципи взаємодії ринків освітніх послуг і праці (табл. 2) та 
структура економічного механізму управління якістю освітніх послуг (рис. 6).  
 

Таблиця 2 – Принципи взаємодії ринків освітніх послуг і праці, 
(розроблено автором) 

 

Принцип Зміст 

Принцип 
цілеспрямованості 

Визначення цільових установок, і виявлення цільових показників і термінів 
реалізації цілей 

Принцип системності Передбачає управління на всіх рівнях взаємодії 

Принцип комплексності 
Урахування всіх факторів, що роблять значний вплив на взаємодію ринків 
(забезпечення збалансованого функціонування всіх ланок механізму 
взаємодії, ліквідація диспропорцій та суперечності) 

Принцип адаптивності 
Створення системи методів і моделей, тісно пов'язаних інформаційними 
зв'язками, здатної пристосовуватися до реальних економічних систем, 
процесів і умов швидкоплинності ринкового середовища 

Принцип гнучкості 
Передбачає використання в системі управління методів і механізмів, що 
дають можливість проектувати тенденції зміни стану зовнішнього 
середовища і можливостей самої системи взаємодії 

Принцип інформаційної 
відкритості та 
доступності 

Забезпечення відкритості та доступності всіх взаємодіючих сторін 

Принцип партнерства Залучення партнерів для вирішення проблем гармонізації ринків  

Принцип добровільного 
залучення до взаємодії 

Передбачає добровільне залучення партнерів до співпраці 

Принцип паритетності Урахування інтересів та відповідальність усіх сторін, залучених до взаємодії  

Принцип ієрархічності 
Характеризує відносини субординації по вертикалі і координацію дій по 
горизонталі, що базуються на розподілі завдань та функцій 

Принцип ефективності Урахування при виробленні управлінського рішення всієї сукупності витрат 

Принцип прозорості та 
доступності 

Передбачає всебічний розгляд, узгодження та обговорення з боку всіх 
учасників взаємодії (партнерів, роботодавців, органів управління всіх рівнів, 
громадських організацій, зацікавлених міжнародних фундацій, молоді, що 
навчається, батьків студентів, навчальних та освітніх закладів тощо)  

Принцип синергії 
Передбачає отримання синергетичного ефекту від інтеграції різних 
елементів інфраструктури, ресурсів та інших чинників  

Принцип автономності 

Делегування частини своїх функцій, які за об’єктивних або суб’єктивних 
обставин вони не можуть здійснювати самостійно (наприклад, оцінювання 
якості навчання, визначення рейтингів діяльності, реальних обсягів 
підготовки кадрів відповідно до потреб економіки тощо) 

Принцип спільного 
фінасування 

Поєднання державного фінансування інфраструктурних проектів і 
приватного інвестування конкретних освітніх проектів 

Принцип  інноваційної 
модернізації 

Передбачає здійснення інноваційної модернізації технологічного базису 
ринку освітніх послуг, використання передового досвіду, нових методик, 

методологій і технологій  гармонізації ринків  
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Реалізація основних функцій управління розкривається безпосередньо в структурі 

економічного механізму. Ми пропонуємо таку структуру економічного механізму 

управління якістю освітніх послуг (див. рис. 6). 
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Рисунок 6 – Економічний механізм управління якістю освітніх послуг 

 

Функція організації є сполучним елементом, тому що реалізація інших функцій на 

практиці без організації неможлива. При цьому планування, мотивація, регулювання і 

контроль також містять у собі елементи організації.  

Необхідно відзначити, що функція планування реалізується за допомогою аналізу 

ситуацій, прогнозування, системи завдань, цілей, стратегій, програм і планів; функція 

регулювання ґрунтується на зовнішньоекономічній діяльності, ціноутворенні, 

інвестиційній та інноваційній діяльності; функція мотивації включає системи 

підготовки і використання кадрів, економічного стимулювання і санкцій; функція 

контролю реалізується шляхом спостереження за діяльністю ВНЗ, аналізу результатів 

роботи, виявлення відхилень, аналізу напрямів усунення відхилень, попередження 

помилок і розроблення програм недопущення негативних відхилень. 

Найчастіше контроль вважають потрібним застосовувати у вигляді атестації і 

акредитації (зовнішній контроль). У той самий час не застосовуються елементи 

внутрішнього контролю (внутрішній аудит).  

Тому необхідне вдосконалення системи внутрішнього контролю, спрямованої на 

своєчасне визначення відхилень у системі підготовки фахівців від вимог споживачів і 

нормативних вимог, а також недопущення появи виявлених негативних відхилень 

надалі.  
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Зміст функції регулювання є надзвичайно актуальним на сьогодні. ВНЗ 

удосконалюють свою діяльність для відповідності міжнародним стандартам, 

ринку праці.  

На вхід подається нормативно-правова і довідкова інформація. У систему подаються 

матеріальні, кадрові та інші ресурси, а також правове, консультаційне, наукове й 

технологічне забезпечення. На виході отримуємо результати (освітні послуги, наукові 

розробки, фахівця відповідної кваліфікації).  

Одним із показників якості отримуваного результату є сам диплом, цінність якого 

полягає в прискоренні кар'єрного росту. У цьому випадку контроль якості освітньої 

послуги найефективніше здійснюють самі учасники програми – підтримка контингенту 

студентів буде залежати від цікавості до програми підготовки, висока якість матеріалів і 

самих занять [9]. 

Керована система (об'єкт управління – якість освітньої послуги) включає систему 

елементів, що поєднує процеси формування якості послуг (освітній, допоміжний, 

управлінської діяльності) і параметри якості як самої освітньої послуги, так і процесів її 

надання. 

Висновки. Економічний розвиток країни значною мірою залежить від наявності 

освіченої і кваліфікованої робочої сили та технологічних удосконалень, що підвищують 

продуктивність праці.  

Аналіз особливостей функціонування ринків праці та освітніх послуг свідчить про 

недосконалість існуючого механізму їх взаємодії, неможливість самоналаштування 

відносин, гармонізації відносин між учасниками, що ґрунтується на узгодженні та 

балансі стратегій, а отже, актуалізує необхідність розроблення ефективного 

економічного механізму їх регулювання.  

Одним із напрямків регулювання взаємодії ринків освітніх послуг та праці є 

удосконалення економічного механізму управління якістю освітніх послуг. Дієвими 

інструментами економічного механізму регулювання інтересів партнерів у системі 

освіти повинні стати підвищення якості освіти шляхом прогнозування структури 

спеціальностей, дослідження вимог ринку праці до компетенції випускників, 

фінансування навчальних закладів за результатами діяльності, аудиту якості 

освітніх послуг. 

Подальші наукові дослідження питань регулювання взаємодії ринків освітніх 

послуг та праці обумовлює необхідність розгляду таких питань, як: концепція взаємодії 

ринків праці та освітніх послуг; налагодження довгострокових взаємовигідних 

партнерських стосунків, інтеграції ринку освітніх послуг та ринку праці; забезпечення 

участі роботодавців та інших партнерів у вирішенні проблем взаємодії ринків освітніх 

послуг та праці, у тому числі розробленні освітніх стандартів, узгоджених із сучасними 

кваліфікаційними потребами та ін. 
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Регулирование взаимодействия рынков образовательных услуг и труда на основе 

механизма управления их качеством 
В статье рассмотрено содержание механизма взаимодействия заказчиков и потребителей 

на рынке образовательных услуг. Определены инструменты экономического механизма 

управления качеством образовательных услуг. Исследованы структура подготовки кадров по 
отраслям знаний и потребности предприятий, определены дисбаланс между спросом и 
предложением специалистов на рынке. Обоснована необходимость регулирования 
взаимодействия рынков образовательных услуг и труда. Предложены направления 
совершенствования экономического механизма управления качеством. 

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, рынок труда, качество образовательных 
услуг, образовательная услуга. 
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The regulation of educational services market and labor market interaction based on the 

mechanism of quality control 
The aim of the article. The aim of this research is justification of the necessity of interaction 

between educational services market and labour market on improving the economic mechanism based on 
the quality management. 

The results of the analysis. Todaythe the increased integration of educational services market and 
labor market is the most important factor in successful social and economic development. Educational 
services market can be analyzed in two ways: as a separate item and as part of the labor market. One of 
the main conditions for successful enterprise development is continuous improvement and modification 

of human development through education.  
Therefore, the development and modernization of existing system of selection and training, finding 

new technologies of integrating educational institutions and businesses are required the solution of the 
skilled, social and economic regional issues of real and financial sectors of economics. 

The content of the interaction mechanism between customers and consumers in the educational 
market was considered in the article. The tools of economic mechanism of educational services quality 
were defined.The structure of training in terms of the industry knowledge and the needs for businesses 
were determined. The imbalance between demand and supply of specialists in the market was defined. 

The effectiveness of educational system is characterized by the degree of compliance with the current 
structure of the training structure of the economy. In recent years, due to the structural changes, the 
problem of discrepancies of the existing specialties and skilled levels, not only for young specialists, but 
also to other categories of applicants on the employer’s job requirements and the imbalance between 
supply and demand of labor in the labor market was analyzed. 

Market of educational services is not ready to satisfy the demand of employers on personnel and 
promptly respond to the changes occurring in labor market. Lack of timely monitoring of quantitative 
and qualitative needs of specialists, and education establishments  ̀ orientation on purchasing power of 

population leads to the imbalance in Ukrainian labor market. 
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The necessity of interaction regulation beetwen educational services market and labor market has 
been justified. For improving the quality of education services it is necessary to introduce the innovative 
forms of educational process on the basis of business approach to commercialize the results of scientific 

research. The directions of perfection the economic mechanism of quality control have been proposed. 
A necessary condition for the development of conceptual frameworks for cooperation between markets is 
theoretical and methodological basis of this activity. The structure of economic mechanism should be 
reflected in the form of exposure control of subsystem. Management and economical mechanism should 
include the following functions of management as organization, planning, control, motivation and 
regulation. 

Conclusions and directions of further researches. The analysis examined the functioning of labor 
market and education services market and demonstrated the shortcomings of the existing mechanism of 

their interaction, inability to self-adjusting their relations, harmonizing the relationship between the 
participants, based on coordination and balancing of strategies. It actualizes the need to develop effective 
economic mechanism of its regulation. 

One of the areas for cooperation between the education services and labour markets is to improve the 
economic mechanism of management of quality educational services. An effective instrument of 
economic regulation mechanism of partners' interests in the education system should become the 
improvment the quality of education by means of: predicting the structure of specialties, research 
requirements of the labor market within the competence of graduates, financing institutions for 
performance, auditing of quality educational services. 

Further studies on regulation of the interaction of education services market and labor market 
imposes the need for consideration of such issues as: the concept of interaction between labor market and 
education services market, partnerships, integrating education services and labor market participation of 
employers and other partners in solving problems of interaction between the education services market 
and labor market, including the development of educational standards, according to the current skilled 
needs and so on. 

Keywords: educational services market, labor market, educational service quality, 
educational service. 
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