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Семчук Ж. В. Синхронізація економічного розвитку ринку освітніх послуг підприємств в умовах підвищеного ризику
Запропоновано принципи синхронізації освітніх послуг з потребами ринку праці підприємств України в умовах економічної нестабільності. Від-
значено важливість показників, дотичних до дослідницької сфери та інновацій у системі освітніх проектів. Удосконалено проект інтегрованої 
інформаційної системи освітніх послуг підприємств України в умовах економічної нестабільності. При цьому особливо актуальним для вітчиз-
няних підприємств є діагностування освітніх проектів, програм, навчальних дисциплін з урахуванням підсистеми «Управління ризиками». Розро-
блено структурну схему співвідношень зв’язку між проектними ресурсами та продуктами підприємства, які враховують інформаційні потоки, 
пов’язані з освітньою діяльністю навчальних закладів і підприємств, з урахуванням принципів синхронізації освітніх послуг відповідно до потреб 
ринку праці України в умовах економічної нестабільності. Узагальнено систему імітаційного моделювання та підхід до аналізу проектних освіт-
ніх ресурсів, в якому використано концепцію аналізу структурних деформацій показників, що характеризують уточнення інвестиційних проектів 
з урахуванням інноваційного типу зайнятості, соціальних ресурсів і науково-технічного прогресу.
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образовательных услуг предприятий в условиях повышенного риска
Предложены принципы синхронизации образовательных услуг в со-
ответствии с потребностям рынка труда предприятий Украины в 
условиях экономической нестабильности. Отмечена важность по-
казателей, относящихся к исследовательской сфере и инновациям 
в системе образовательных проектов. Усовершенствован проект 
интегрированной информационной системы образовательных услуг 
предприятий Украины в условиях экономической нестабильности. 
При этом особенно актуальным для отечественных предприятий 
является диагностирование образовательных проектов, программ, 
учебных дисциплин с учетом подсистемы «Управление рисками». Раз-
работана структурная схема соотношений связи между проектными 
ресурсами и продуктами предприятия, которые учитывают инфор-
мационные потоки, связанные с образовательной деятельностью 
учебных заведений и предприятий, с учетом принципов синхрониза-
ции образовательных услуг в соответствии с потребностями рынка 
труда Украины в условиях экономической нестабильности. Обобщены 
система имитационного моделирования и подход к анализу проект-
ных образовательных ресурсов, в котором использована концепция 
анализа структурных деформаций показателей, характеризующих 
уточнение инвестиционных проектов с учетом инновационного типа 
занятости, социальных ресурсов и научно-технического прогресса.
Ключевые слова: предприятие, образовательные ресурсы, оптимиза-
ция, синхронизация, проектные продукты, риски.
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of the Education Services by Enterprises under High-Risk Conditions
Principles for synchronization of educational services in accordance with the 
needs of the labor market for enterprises of Ukraine under conditions of eco-
nomic instability have been proposed. Importance of indicators, which are 
relevant to research sphere and the innovations in the system of educational 
projects have been specified. The project of an integrated information system 
for educational services by enterprises of Ukraine under conditions of econom-
ic instability has been improved. Particularly relevant for domestic enterprises 
is diagnosing of educational projects, programs, academic disciplines, taking 
into account the subsystem of «risk management». A structural scheme of 
the relationships between project resources and enterprise products has been 
elaborated considering the information flows, associated with educational ac-
tivities of the competent institutions and enterprises, taking into account the 
principles of synchronization of educational services in accordance with the 
needs of the labor market of Ukraine under conditions of economic instabil-
ity. A system of simulation modeling and an approach to the analysis of the 
project educational resources, which uses the concept of analysis of structural 
deformation of the indicators, which characterize clarification of investment 
projects, considering the employment of innovative type, social resources and 
scientific-technological progress, have been generalized.
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Синхронізація взаємодії вищої та середньої спе-
ціальної освіти і ринку праці полягає у встанов-
ленні взаємовідносин, відповідних до потреб 

ринку. Взаємна відповідність полягає в тому, що, з одно-
го боку, сфера освіти повинна готувати кадри фахівців 
різних спеціальностей відповідно до запитів організа-

Роботу виконано в межах науково-дослідної теми Львів ського 
університету бізнесу та права «Підвищення конкуренто-
спроможності підприємств та ефективності використання  
їх виробничого і кадрового потенціалу» (2014–2015 рр.).

цій та підприємств в обсягах, достатніх для економіки 
країни. З іншого боку, працедавці повинні брати активну 
участь у формуванні проектів та програм, контролюва-
ти стратегію та якість освіти, а також обсяг фінансу-
вання. Важливою в процесі синхронізації видається не 
просто взаємодія вищої освіти і ринку праці на рівні 
кількісних і структурних відповідностей, а, передусім, 
реальна співпраця працедавців, ВНЗ і спеціалізованих 
закладів (курсів підвищення кваліфікації) у розробленні 
конкретних програм та цільових проектів.
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Для України характерні проблеми, пов’язані з недо-

сконалістю механізмів взаємодії ринків освітніх послуг 
та праці [1]. Усе це, у свою чергу, приводить до потреби 
синхронізації механізмів взаємодії ринків освітніх по-
слуг та праці, зокрема, відповідно до сучасних економіч-
них умов, які характеризуються суттєвими ризиками.

Механізми синхронізації повинні підвищити 
ефективність інноваційних освітніх проектів і допо-
могти підприємствам належно функціонувати, зокрема,  
в умовах економічної нестабільності, кризових ситуацій, 
інфляції, нерівномірного розвитку областей та регіонів 
з урахуванням математичних економетричних моделей 
та електронних інформаційних ресурсів (ЕІР) [2].

Стратегічне прогнозування попиту і пропозиції на 
ринку праці та ринку освітніх послуг у системі профе-
сійної освіти повинно стати важливим важелем ефек-
тивної моделі організаційно-економічної взаємодії сис-
тем ринків праці та освітніх послуг, що актуально для 
підприємств в умовах зростаючої конкуренції.

Елементом синхронізації систем ринків праці та 
освітніх послуг є технічні можливості (ресурси) 
навчальних закладів, які повинні змінюватись від-

повідно до новинок технічного прогресу.
Стратегію діяльності навчальних закладів забез-

печують комунікаційні технології, об’єднані у систе-
ми продуманих дій [3]. Вони включають особливості, 
можливості й загрози ринку, сильні та слабкі сторони 
конкурентів і на основі результатів відповідного аналі-
зу дозволяють формулювати та впроваджувати власні 
конкурентні переваги [4]. Стратегія синхронізації по-
винна включати: конкретні цілі та завдання навчаль-
ного закладу, опис його цільових аудиторій і спожи-
вачів, опис процедур, конкурентних переваг освітніх 
програм, з якими він виходить на ринок [4]. Відповідні 
елементи стратегії повинні розроблятися на достатньо-
му освітньо-кваліфікаційному рівні та бути готовими 
до практичного їх використання в поточній діяльності 
підприємства для підвищення рівнів компетентності й 
освітньо-фахового потенціалу працівників.

Розроблення нових типів освітніх програм у сфері 
профосвіти є природною реакцією на попит ринку пра-
ці. Для моделювання умов синхронізації освітніх послуг 
використаємо інформацію аналогічно як для складних 
технічних систем, у яких зв’язки між підсистемами 
(структурними елементами) описувались би з урахуван-
ням відображень і обернених зв’язків [5].

Метою статті є вдосконалення механізмів синхро-
нізації освітніх послуг для забезпечення освітньої полі-
тики підприємств ефективною інноваційною складовою 
на засадах проектного підходу з урахуванням ймовірніс-
ного моделювання освітніх проектів, умов економічної 
нестабільності, економічної кризи, прогресуючої інфля-
ції та воєнних дій.

Як свідчить аналіз літературних джерел [1–17], cин - 
хронізація взаємодії множин освітніх послуг і ринку 
праці повинна бути орієнтована на забезпечення дина-
мічного балансу між системою професійної освіти та 
потребами підприємств.

Принцип пріоритету розвитку освітньо-фахового 
потенціалу (ОФП) як робітників, так і співробітників 
(інженерно-технічного персоналу (ІТП)), органічно впи-
сується в моделі динамічного балансу освіти та вироб-
ничої діяльності персоналу на підприємствах [17].

Принцип довготермінової економічної ефектив-
ності може бути реалізований за рахунок скорочення 
операційних і трансакційних витрат навчальних закла-
дів (НЗ), що передбачається методами формування інте-
грованої інноваційної системи управління, а також при 
збільшенні чистого грошового потоку установи освіти 
завдяки ймовірному зростанню бюджетних і позабю-
джетних джерел фінансування, зокрема, дотичних до 
дослідницької сфери.

Пропонована методологія формування інтегрова-
ної інноваційної системи управління послугами 
освіти синтезує положення основних підходів 

до управління: системно-функціонального, процесного 
і проектного, а також принципів системи збалансованих 
показників і елементів системи ключових показників 
ефективності [6].

Створено інтегровану інформаційна система НЗ (ІІС 
НЗ), що має такі підсистеми, як «Планування навчального 
процесу», «Управління кадрами і трудовими ресурсами», 
«Управління контингентом», «Документообіг», «Управ-
ління проектами науково-дослідної діяльності». ІІС НЗ 
дозволяє добитися у сфері освітніх послуг [6]:

1) формалізації і упорядкування бізнес-процесів;
2) створення єдиного інформаційного середовища;
3) забезпечення концепції одноразового уведення 

даних;
4) зменшення обсягу паперового документообігу;
5) розділення і санкціонування доступу до даних;
6) підвищення достовірності та якості інформації.
Більш широка інформаційна база ЄДБО (єдина 

державна електронна база) з питань освіти функціонує 
в Україні. Вона охоплює більшість НЗ, наприклад, [7]. 
Значна частина інформації даної електронної бази сто-
сується правил прийому студентів у ВНЗ.

Доповнимо ІІС НЗ підсистемою «Управління ри-
зиками» і назвемо її «узагальненою», тобто УІІС НЗ. 
Відповідна УІІС НЗ являє собою систему комп’ютерних 
програм, що функціонує на основі системи імітаційно-
го моделювання (СІМ). Система імітаційного моделю-
вання багатофакторна та багатокритеріальна, і для неї 
основними механізмами є [8; 9]:
 алгоритм синхронізації (АС) модельного часу;
 алгоритм розподілу обчислень по паралельних 

каналах.
Для реалізації цих алгоритмів використаємо прин-

цип динамічного програмування, який забезпечує вико-
нання всіх необхідних математичних дій та обчислень 
оптимальним чином на кожному кроці функціонування 
комп’ютерної програми [10].

Для організації коректного функціонування СІМ 
необхідно, щоб усі причинно-наслідкові зв’язки між по-
діями були збережені в час виконання. 

Головними недоліками УІІС НЗ є втрата структури 
модельованого об’єкта, що ускладнює її подальшу інтер-
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претацію (взаємно однозначну відповідність між модел-
лю і реальним об’єктом), а також обмеження на обсяг ви-
користовуваних інформаційних ресурсів. Один з можли-
вих шляхів подолання цієї проблеми полягає в переході 
до розподілених моделей структурних елементів [8].

Розподіленою називається така модель, яка склада-
ється з автономно функціонуючих взаємодіючих компо-
нентів і спрямованих на виконання функціональних за-
вдань, що стоять перед системою в цілому [8]. Основною 
відмінністю розподіленої моделі від монолітної є наяв-
ність автономних центрів керування компонентами [8].

Недоліком ЄДБО є те, що вона первантажена ін-
формацією, яка постійно збільшується. УІІС НЗ опти-
мізована, і в ній виділено «корисну» інформацію. «Ко-
рисна» інформація призначена вдосконалити механізми 
синхронізації освітніх послуг і забезпечити освітню по-
літику підприємств ефективною інноваційною складо-
вою на засадах проектного підходу в умовах економічної 
нестабільності, економічної кризи, прогресуючої інфля-
ції та воєнних дій.

Сьогодні потрібна оптимістична система при-
йняття рішень, спрямована на випередження си-
туації на відповідних економічних ринках. Саме 

стратегічне прогнозування попиту і пропозиції на рин-
ку праці (РП) і ринку освітніх послуг (РОП) у сегменті 
середньої спеціальної та вищої освіти повин но стати 
важливою лінією розвитку ефективної моделі орга-
нізаційно-економічної взаємодії систем професійної 
освіти та ринку праці.

Обмін повідомленнями між процесами взаємодії 
РП і РОП відбувається завжди через систему моделю-
вання з урахуванням обернених зв’язків. Якщо відправ-
ляється потік повідомлень з РП до РОП, то процеси, які 
узгоджуються з імітаційною моделлю інформаційних 
потоків, повинні синхронізувати загальну систему мо-
делювання згідно з принципами оптимізації.

Коротко- або довготермінові прогнози попиту і 
пропозиції робочої сили повинні мати під собою вели-
кий обсяг якісної достовірної інформації, яку забезпе-
чуватимуть центри зайнятості, а також відділи науково-
дослідних інститутів і кафедр ВНЗ, зокрема: дані моніто-
рингових і соціологічних досліджень; кількісні та якісні, 
соціальні та демографічні, професійні та кваліфікаційні 
характеристики робочої сили; інформація про динаміку 
попиту та пропозиції на РП і РОП.

Співпраця ВНЗ, працедавців, центрів зайнятості, 
перекваліфікації, підвищення кваліфікації, представни-
ків вітчизняного бізнесу повинна постійно розвивати-
ся та вдосконалюватись. У зв’язку з цим доцільно роз-
робляти нові національні проекти в системі вищої та 
середньої спеціальної освіти з урахуванням вимог до 
динаміки і тенденцій розвитку освітньо-фахового по-
тенціалу актуальних і потенційних працівників.

Синхронізацію взаємодії освіти і РП варто спря-
мувати на встановлення динамічного балансу між сис-
темою професійної освіти і працедавцями. Така прак-
тика дозволить за допомогою національних проектів та 
програм регулювати рівень інноваційного потенціалу 
вітчизняної економіки. У цій сфері доцільно постійно 

моніторити й удосконалювати проекти та програми, зо-
крема, аналогічно [11, с. 10]: зробити їх цілі більш ви-
разними і поєднати з тими видами діяльності, які мо-
жуть розраховувати на підтримку таким чином, щоб це 
не перешкоджало гнучкій відповіді на нові виклики ін-
новаційної політики; збільшити додану вартість і ефек-
тивність та уникнути дублювання й фрагментації; спро-
стити участь колективів науковців і викладачів ВНЗ у 
проектах шляхом зниження адміністративних перепон, 
скорочення часу, необхідного для виділення грантів та 
фактичного надходження коштів; підвищити конкурен-
тоспроможність і принести користь суспільству, спира-
ючись на досвід та підтримку ЄС.

Одним із критеріїв оцінювання та відбору проектів 
для надання та фінансування такого типу програм 
є відповідність проектних заявок націо нальним 

та регіональним планам розвитку [11, с. 26]. Такі крите-
рії є стимулом для дослідницьких організацій науковців 
та ВНЗ активніше цікавитись регіональними програма-
ми розвитку, а саме: брати більш активну участь у роз-
робці та затвердженні таких програм, приписуючи їм та 
впроваджуючи для них при цьому інноваційну складову. 
Оскільки центральна та місцева влада регіонів характе-
ризується низьким рівнем участі у фінансуванні іннова-
ційних проектів та структур, національна інноваційна 
система де-факто практично позбавлена ефективно ді-
ючої структури фінансової підтримки проектів, її функ-
ціонування носить клаптиковий, епізодичний характер, 
спрямований на вирішення окремих, нагальних і невід-
кладних завдань, які не мають спільної стратегічної мети 
[11, с. 57]. Тому необхідно припинити процес «винахід-
ництва незалежного велосипеда» у цій сфері [11, с. 57]. 
У світовій практиці є апробовані ефективні схеми розбу-
дови та функціонування структури фінансової підтримки 
інноваційних проектів, зокрема і у сфері освітніх послуг. 
Їх треба впровадити, легалізувати та гармонізувати згід-
но з правилами та політикою міжнародних фінансових 
установ і мереж, що здійснюють підтримку інноваційної 
діяльності [11, с. 57]. У нас повин ні з’явитися: повноцінні 
інвестиційні банки, справжні венчурні капіталісти і пов-
нофункціональні інноваційні кластери [11, с. 57]. Для 
цього необхідно запропонувати економічні основи тео-
ретичної моделі професійної освіти з погляду формуван-
ня інноваційного типу зайнятості робочої сили.

В основу відповідної теоретичної моделі професій-
ної освіти варто закласти еволюційну парадигму освітніх 
послуг, які супроводжуватимуть схему взаємодії техно-
парку держави з регіональними структурами [11, с. 66]:

1) перетворення знань у технології;
2) перетворення технологій у комерційний про-

дукт;
3) передача технологій у промисловість через сек-

тор малого наукоємного підприємництва;
4) створення наукоємних (інноваційних) фірм;
5) підготовка підприємців у сфері інноваційного 

бізнесу.
Еволюційну парадигму освітніх послуг повинна 

підтримувати держава в плані забезпечення закладів 
професійної освіти (середніх та вищих, державних, не-
державних):
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1) логістичною складовою;
2) виділенням пріоритетних спеціальностей;
3) методиками синхронізації фінансових та інфор-

маційних потоків;
4) методиками виділення та підтримки ефектив-

них власників підприємств та працедавців;
5) умовами розвитку корисних для суспільства 

конкурентних відносин між закладами професійної 
освіти різних форм власності з урахуванням міжнарод-
ного досвіду;

6) умовами підвищення інформаційної прозорості 
РП та РОП;

7) умовами проведення ефективної податкової по-
літики, яка буде стимулювати вдосконалення освітніх 
послуг відповідно до сучасного рівня техніки та науки;

8) методиками регламентації, контролю та синх-
ронізації сфери освітніх послуг відповідно до стану РП.

Синхронізацію сфери освітніх послуг відповідно 
до стану РП пропонується проводити на основі методи-
ки, яка аналогічна [11].

Розглянемо моделювання процесу формування 
програми навчальної дисципліни (предмету) для 
студентів навчального закладу на основі інфор-

мації з урахуванням напряму підготовки, ціни навчан-
ня (для конкретної спеціальності) та інформаційного 
навантаження. Інформаційне навантаження, необхідне 
для формування усередненого рівня ОФП студента (чи 
слухача курсів підвищення кваліфікації) в актуальний 
рік навчання, доцільно визначати експертним методом 
на основі первинної інформації, поданої професором 
(доцентом). Отримана в результаті моделювання залеж-
ність має не лише допомагати проводити прогнозування 
інформаційного наповнення даної навчальної програми 
дисципліни (НПД), але й описувати рівень чутливості 
до зміни зовнішніх факторів на РП і РОП. Тому в проце-
сі праці над НПД також доцільно досліджувати коефіці-
єнти еластичності проведення економетричного аналізу 
впливу досліджуваних у математичній моделі факторів.

Для побудови математичної моделі СІМ запропо-
новано використовувати отриману за спостережувани-
ми даними сітку вузлів, що є нерегулярною [12]. Оскіль-
ки у праці [12] координати вузлів не мають між собою 
аналітичних залежностей, то відповідну сіткову область 
G тріангульовано, тобто вважаємо її поділеною на скін-
ченну кількість трикутних підобластей, які характеризу-
ються сіткою вузлів. Множину трикутників проектуємо 
на площину і вважаємо областю програмування D. Тако-
го типу трикутники називають симплексами. Симплекс-
метод широко використовується для розв’язання опти-
мізаційних задач економіки [13].

На першому етапі вдосконалимо модель СІМ [12] 
методикою оцінювання еволюційного ризику інновацій-
ного проекту на основі порівняння значень індикаторів 
еволюційної коректності та ефективності з апріорни-
ми значеннями відповідних коефіцієнтів упевненості в 
успіху проекту [14]. Це дає можливість здійснити кіль-
кісну оцінку еволюційного ризику та відбити її додатко-
вою надбавкою у дисконтній ставці проекту (премією за 
еволюційний ризик) [14].

На другому етапі вдосконалимо математичну мо-
дель СІМ [12], встановивши для сітки вузлів аналітич-
ні залежності, які дозволяють аналізувати структурні 
деформації освітніх послуг з урахуванням показників, 
що характеризують перспективи інвестиційних про-
ектів, соціальні ресурси і науково-технічний прогрес. 
Аналітичні залежності зв’яжуть структурні деформа-
ції економічних показників з виробничими функціями 
підприємств (галузей) і будуть характеризувати стан 
підприємств в умовах підвищеного ризику. У цьому ви-
падку математична модель для області D у загальному 
випадку може бути нелінійною.

Завдяки такому підходу (два етапи вдосконалення 
математичної моделі СІМ) освітні послуги в рамках не-
лінійної моделі зв’язків між параметрами будуть коор-
диновані та синхронізовані відповідно до актуального 
стану співвідношень між РП і РОП.

ВИСНОВКИ
На підставі аналізу наукових праць [1–17] запро-

поновано: 1) удосконалений проект інтегрованої інфор-
маційної системи освітніх послуг підприємств України в 
умовах економічної нестабільності. При цьому особли-
во актуальним для вітчизняних підприємств є діагно-
стування освітніх проектів, програм, навчальних дисци-
плін з урахуванням підсистеми «Управління ризиками»; 
2) структурну схему тенденцій і співвідношень зв’язку 
між проектними ресурсами і продуктами підприємства, 
які враховують інформаційні потоки, пов’язані з освіт-
ньою діяльністю навчальних закладів і підприємств,  
з урахуванням принципів синхронізації освітніх по-
слуг відповідно до потреб ринку праці України в умовах 
економічної нестабільності. Поряд з тим, узагальнено 
систему імітаційного моделювання і підхід до аналізу 
проектних освітніх ресурсів, в якому використано кон-
цепцію аналізу структурних деформацій показників, що 
характеризують уточнення інвестиційних проектів з 
урахуванням інноваційного типу зайнятості, соціальних 
ресурсів і науково-технічного прогресу.

Запропоновану методологію синхронізації еконо-
мічного розвитку ринку освітніх послуг в умовах підвище-
ного ризику доцільно орієнтувати на оптимізацію освіт-
ньої політики підприємств у період кризових ситуацій.  
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