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У статті розглянуто особливості системи управління вищими навчальними закладами в Україні.
Проаналізовано різні методологічні підходи для дослідження системи взаємозв’язку ринку освітніх
послуг та освітніх ресурсів вищих навчальних закладів. Визначено особливості побудови системи
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ВСТУП

В умовах становлення ринкових відносин, входження України в європейський
та світовий простір висуваються нові вимоги до професійної підготовки
майбутнього фахівця.
Одне з головних завдань освіти – формування й розвиток інтелектуальних,
моральних і духовних якостей професіонала, соціально-активної особистості,
справжнього громадянина.
Сьогодні вища освіта змінюється за структурою та змістом, системою
фінансування і матеріально-технічного забезпечення, але найголовніше – за
моделями організації навчального процесу, освітніми технологіями. Приєднання
України до Болонської конвенції ставить перед нею нові концептуальні завдання в
освіті.
У Національній доктрині розвитку освіти в ХХІ століття чітко визначено цілі й
завдання модернізації управління освітою, задекларовано перехід в Україні від суто
державного управління освітою до державно-громадського. Реалізація цього
положення на практиці потребує пошуку нових ресурсів функціонування вищих
навчальних закладів та управління ними. Щабель соціально-економічного розвитку
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будь-якої країни віддзеркалює стан національної системи освіти не стільки на
сучасному етапі розвитку, скільки в минулому.
Позитивні здобутки в освітній системі у минулому досить швидко втрачаються,
на відміну від того, що консервативні явища у суспільстві, зміна традицій у
навчально-виховному процесі, впровадження нового без конструктивного аналізу
можливих негативних наслідків викликають протиріччя у суспільстві досить довго
Кожна реформа в країні, в Україні передусім, стикається з проблемою
управління системою освіти та пошуком ресурсів для її проведення, особливо
важливими реформи стають у кризові часи.
Складність, багатоаспектність управлінських проблем, що визначають характер
практичних змін управління ресурсами вищих навчальних закладів, потребує
запровадження передових освітніх управлінських моделей і технологій, які
зумовлюють підвищення ефективності управління.
Важливими у цьому зв’язку є дослідження, присвячені проблемам: загальної
теорії управління (В. Афанасьєв, А. Блінов, Б. Гаєвський, Г. Дмитренко,
В. Колпаков, М. Мескон, Ф. Хедоурі, Г. Щокін та інші); філософським проблемам
освітньої політики (В. Андрущенко, М. Головатий, І. Зязюн, В. Кремень,
С. Ніколаєнко та інші); психологічних аспектів управління (Л. Карамушка,
В. Крижко, А. Петровський, В. Семіченко та інші); особливостей управління
освітніми системами (С. Бутівщенко, М. Войтович, М. Генсон, Ю. Конаржевський,
В. Лазарєв, М. Поташнік, Т. Шамова та інші); принципам, методам, моделям,
підходам до управління вищими навчальними закладами (О. Глузман, В. Гуменник,
В. Маслов, А. Ніколаєв, Є. Яковлєв та інші); становлення, функціонування та
розвитку вищої приватної школи (В. Астахова, О. Сидоренко, В. Рамзаєв, М.
Швецов).
Мета статті – проаналізувати особливості системи управління ринку освітніх
послуг та освітніх ресурсів вищих навчальних закладів на основі принципів
взаємозв’язку та обопільної регуляції.
1. МОДЕЛЬ ВІДНОСИН НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Одним з основних питань дослідження є вивчення особливостей взаємодії
ринку освітніх послуг вищих навчальних закладах та їхніх освітніх ресурсів. На
основі відомостей про вплив характеру ринкових відносин на діяльність
некомерційних організацій, А. Браверман [6] запропонував концептуальну об’ємнопросторову модель відносин у системі вищої освіти (див. рис.1).
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Рис. 1. Модель відносин у системі вищої освіти (за А. Браверманом).
А. Панкрухін розширює склад учасників ринку освіти (див. рис.2), уводячи
„широкі кола посередників (служби зайнятості, біржі праці, охорони, реєстрації,
ліцензування й ін.), а також суспільні інститути й структури, причетні до
просування освітніх послуг на ринку” [6, с.31].

Рис. 2. Модель відносин на ринку вищої освіти (за А. Панкрухіним).
Ще одна інтерпретація (рис. 3) моделі ринкових відносин в освітній сфері: ВНЗ,
майбутній фахівець, роботодавець й «головна сторона цього процесу - держава, що
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визначає перспективу свого розвитку з розумінням того, що стосовно освіти судять
про майбутнє країни» [6, с.32].
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Рис. 3. Модель відносин на ринку вищої освіти.
Всі автори розглядають у складі учасників ринку освітніх послуг державу,
відводять їй роль одного з основних суб’єктів маркетингу освіти як в
«некомерційних (державних)», так й в «комерційних (недержавних)» навчальних
закладах.
Це спостереження є додатковим підтвердженням приналежності навчальних
закладів (державної й недержавної форм власності) до некомерційних організацій.
У процесі обміну освітніми послугами як у вищій, так й у професійно-технічній
освіті, беруть участь не тільки кінцеві споживачі (слухачі, студенти), підприємствазамовники, держава, громадськість і посередники, але також кадрові агентства,
постачальники навчальної й методичної літератури, устаткування, комп’ютерних
програм, навчальних відео фільмів й аудіо записів, провайдерів мережі Internet,
засоби масової інформації [6].
З безлічі аспектів функціонування вузів в ринкових умовах першорядне
значення мають специфічні особливості освітнього закладу, що визначають його
роль й місце у ринковому середовищі.
На погляд Т.Оболенської, склад учасників ринку освітніх послуг може бути
розширений й уніфікований (рис.4).
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Рис. 4. Уніфікована модель відносин на ринку освіти (за Т.Оболенською).
Надання освітніх послуг, як вид діяльності ВНЗ, специфічний за своєю суттю
тим, що результатом його є не новий матеріально-речовий продукт, що раніше не
існував, а змінена якість уже наявного продукту. Тобто сама діяльність вузу –
надання освітніх послуг – створює бажаний результат, і на ринку освітніх послуг
ВНЗ реалізує свою специфічну «продукцію» – освітній ресурс [7]. Тобто, відповідно
до закономірностей ринкової економіки на ринку освітніх послуг шляхом
узгодження попиту та пропозиції вирішуються три основні питання: що виробляти,
як виробляти, для кого виробляти.
Вплив ринку на сферу освіти є багатогранним. Серед іншого першочерговий
інтерес викликає економічний аспект комерціалізації освіти. Узагальнення точок
зору на проблеми підприємницької діяльності дозволяє зробити висновок про
одностайні думки фахівців: вузи, як некомерційні організації, можуть здійснювати
підприємницьку діяльність, але лише остільки, оскільки це слугує досягненню мети,
заради якої вони засновані. Положення вузів в ринковому середовищі має
суперечливий характер. З одного боку, вуз об’єктивно стає повноправним

132

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ОСВІТНІХ …

учасником ринкових відносин. З іншого, діяльність вузу здійснюється у сфері
соціальних послуг. Більш того, освіта завжди була соціально значимої послугою, а
нині – тим більше відповідно до тенденцій суспільного розвитку. Освіта – змішаносуспільне благо, значиме й для суспільства, й для особистості. Тому сучасне
демократичне суспільство має забезпечити реалізацію права на освіту шляхом
надання певних можливостей і гарантій для кожного громадянина [8].
Ця обставина обмежує можливість організації освітніх послуг на суто ринковій
основі. Надання у сфері освіти певних можливостей і гарантій кожному члену
суспільства вимагає участі держави у регулюванні освітньої діяльності в умовах
ринку.
2. ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ОСВІТНІХ РЕСУРСІВ ПРИ УПРАВЛІННІ ВИЩОЮ ШКОЛОЮ УКРАЇНИ

ТА

Зрозуміло, що провідним напрямком діяльності вищого навчального закладу є
надання освітніх послуг. Однак двоїста природа суб’єктів освіти, пов’язана з їхньою
присутністю на двох взаємозалежних ринках – ринку освітніх послуг і ринку праці –
стала причиною дискусій про кінцевий продукт навчального закладу [1–9].
Деякі автори продуктом навчального закладу вважають випускників [6, с. 43].
Протилежної думки дотримується О. Сагінова: «не можна прийняти однозначне
твердження про вуз як виробника товару у вигляді молодих фахівців <...> на ринку
праці вуз є виробником не випускників, а освітніх програм, у тому виді, у якому
вони освоєні його випускниками…» [6, с. 54]. Третій варіант інтерпретації
результату освітньої діяльності пропонують В. Афанасьєв і В. Черкасов, що
називають продуктом освіти як послугу (курси, семінари й інше), так і товар (CD,
DVD, відеокасети, навчальні магнітофонні стрічки, системи навчання) [6].
Оцінюючи різні думки дослідників, варто визнати, що продуктом навчального
закладу є освітня послуга, спрямована на зміну інтелектуального рівня або ступеня
професійної підготовки споживача. У той час як наділення випускника навчального
закладу ознаками «продукту» не є етичним.
Сьогодні навчальний заклад, якщо він хоче бути конкурентоспроможним,
повинен працювати за логікою освітньої потреби замовника освіти, надавати якісну
освіту, доцільну і в професійній, і в суспільній практиках особистості. Замовник
освіти – матеріальна і духовна культура України. Адже саме тому освіта є
відповідальною перед суспільством, бо створює продукцію особливого роду –
людський капітал, і тому важливим є дослідження освітніх ресурсів.
Реальними учасниками науково-навчально-виховного процесу є не тільки
освітні установи, але й споживачі (окремі особистості, їхні родичі, підприємства й
організації), широкі кола посередників (служби зайнятості, біржі праці,
консультанти по відборі персоналу, спонсори й меценати, органи реєстрації,
ліцензування й акредитації освітніх установ), а також суспільні інститути й
структури, причетні до просування освітніх послуг на ринку (органи державного,
муніципального управління й місцевого самоврядування, політичні й громадські
організації, інші некомерційні організації й об’єднання).
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Ще одна класифікаційна ознака ринку є значущою залежно від того, хто
активний на ньому: виробник або споживач. Якщо виробник, то такий ринок
називають «ринком продавця», а якщо купівельну поведінку визначає товарна
пропозиція, е це – «ринок покупця».
Зміни, що відбуваються у сучасному бізнесі, супроводжують зміни в сфері
управління людськими ресурсами. Вони передбачають перехід: 1) від вузької
спеціалізації та обмеженої відповідальності – до широкої професійної
відповідальності; 2) від планованої кар’єри – до гнучкого вибору шляху
професійного розвитку; 3) від відповідальності менеджерів за розвиток персоналу –
до відповідальності працівників за власний розвиток; 4) від уникнення зворотного
зв’язку з підлеглими – до його активного пошуку [5].
Таким чином, головним напрямом розвитку кадрового менеджменту сьогодні й
на перспективу є формування, ефективне управління та примноження соціального і
людського капіталів як вирішальних чинників набуття організацією конкурентних
переваг. Вирішення цих завдань досягається на основі формування відповідної
організаційної культури та налагодження постійного та всебічного процесу
навчання персоналу.
Серед найважливіших тенденцій у формуванні та розвитку персоналу
організації можна назвати:
– підвищення гнучкості системи управління людськими ресурсами та її
орієнтація на стратегічні результати діяльності фірми;
– рух від періодичного підвищення кваліфікації персоналу до цілісного й
постійного навчання та накопичення людського капіталу як найважливішого
чинника забезпечення конкурентних переваг;
– зміщення акценту від індивідуального навчання до «навчальної організації»;
– перехід від стандартних програм навчання до гнучких, проблемноорієнтованих програм розвитку;
– акумулювання соціального капіталу організації за допомогою розвитку
командних форм роботи та впровадження партисипативної організаційної культури.
Вимоги українських роботодавців до фахівців робочих спеціальностей у
значній мірі обмежуються спеціальними технічними навичками. Якщо
вузькопрофесійні компетенції таких працівників перебувають на рівні, який
влаштовує роботодавця, то нічого іншого від співробітників не потрібно. При наймі
робочих роботодавець обирає досвідчених працівників, котрі не потребують
додаткового навчання. Приклад – великі компанії київського регіону, що беруть на
роботу будівельників, теслярів, слюсарів із інших міст України. Такі працівники
часто не укладають трудових договорів, не завжди знають назву компанії [3].
Роботодавець, маючи можливість вибору співробітників, постійно вирішує
питання оцінки персоналу, причому цей процес не завершується навіть тоді, коли
штат укомплектований. Оцінюються і атестуються не тільки нові працівники, а й ті,
хто працює в компанії досить тривалий час. Критерії такої оцінки залежать від
можливостей роботодавця та завдань, які він перед собою ставить. Але очевидно,
що реальні завдання бізнесу неможливо вирішити, якщо працівник має тільки
«певну для конкретної ситуації сукупність знань і умінь».
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У наший бурхливий час вища школа не встигає так швидко змінюватися, як
змінюється навколишній світ. Тому роботодавець, крім наявності у претендента на
посаду або співробітника компанії конкретних знань, виставляє такі вимоги:
1) раціональні мотивації співробітника; 2) вміння працювати у команді й на
добробут команди; 3) уміння вирішувати нестандартні задачі; 4) уміння брати на
себе відповідальність; 5) уміння і бажання вчитися; 6) працездатність.
Зазначимо, що вплив ринку праці на удосконалення та підвищення
ефективності системи професійної освіти і навчання продовжує залишатись
незначним. Відношення випускників вищих навчальних закладів до випускників
професійно-технічних навчальних закладів складає 60:40, тоді як на ринку праці
60% вакансій потребують заміщення кваліфікованими робітниками. Проблема
ускладнюється тим, що більшість учнів професійно-технічних навчальних закладів
опановують, як правило, професії сфери послуг (перукарів, продавців, барменів,
водіїв, офіціантів), тоді як продовжує зростати потреба у робітниках виробничих
професій (токарях, фрезерувальниках, слюсарях, інструментальниках, ливарниках,
електриках). У сфері вищої освіти у надмірній кількості готують юристів,
менеджерів, економістів. За оцінками державної служби зайнятості, 40%
підготовлених економістів стають її клієнтами. Це пояснюється неусвідомленим
вибором шкільною молоддю професій, що потребує відновлення системи
професійної орієнтації. З іншого боку, фінансування підготовки кадрів у навчальних
закладах не пов’язане з реальним станом працевлаштування випускників [5].
Особливо важливим є управління освітнім попитом населення – розробка
змісту освітніх продуктів, занять й послуг, адекватного потребам окремої
особистості. Відносно власної освітньої потреби людина має найзагальніше
уявлення. Цей факт – також аргумент на користь необхідності державного
втручання в освітній процес.
Отже, людина «купує» (у недержавному секторі) або «здобуває безкоштовно»
(у державному секторі) освітній продукт і послугу, маючи про них досить розмите
поняття, не знаючи чітко, якими насправді вони повинні бути за змістом й якісним
рівнем.
Отже, турбота про те, щоб освітні потреби населення були досить грамотними,
а освітні продукти й послуги навчальних закладів за своїм змістом виявилися
згодом потрібними суспільству, має лягти на плечі держави та громади, оскільки
вона так чи інакше задає орієнтири економічному й соціальному розвитку країни на
перспективу й найближчий період. Останнє, зокрема, обумовлює напрямок
розвитку трудових ресурсів, передусім кількісних й якісних характеристик їхньої
освітньої частини. Отже, визначаючи освітній вектор країни, держава визначає
розвиток кадрового потенціалу [6].
У практичному плані робота з вивчення ринку праці покладена на «Підрозділ
вищого навчального закладу щодо сприяння працевлаштуванню студентів і
випускників», який має сприяти працевлаштуванню молоді з метою реалізації її
права на працю.
Зараз засадами освітніх стандартів є, на жаль, не потреби вітчизняної економіки
й соціальної сфери, а зміст закордонної освіти. Керування іншими
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характеристиками освітніх послуг, крім тих, що визначаються державними
стандартами, зараз передано навчальним закладам. Це вагомий показник
пристосування освітнього процесу до «місцевих» вимог ринку освітніх послуг.
Управління товарною пропозицією освітніх послуг і продуктів з боку
навчальних закладів означає виробництво викладачами й технічними засобами
обсягів освітніх занять, форм, методів і засобів відтворення змісту освіти (заданих
«згори» державою), які відповідають запитам конкретних груп роботодавців,
побажанням і можливостям вузьких груп студентів. Це надання прикладного
характеру державним рішенням у сфері освіти та організація реального виробництва
освітніх продуктів і послуг.
Абітурієнтам і учням варто сповна використати ті можливості, які надаються
суспільством і роботодавцями відповідно до ситуації на ринку праці й ринку
освітніх послуг. Грамотний вибір спеціальності й навчального закладу має стати
важелем управління діяльністю освітніх установ з боку населення.
Реформування освіти на новому етапі має розроблятися та здійснюватися як
комплекс заходів державної політики, що враховують законні права й інтереси
особистості та суспільства. Необхідно розробити організаційні, правові та
соціально-інституційні механізми та інструменти, які б стимулювали розвиток
вищих навчальних закладів, освітній рівень і культуру усіх прошарків суспільства,
сприяли покращенню професійно-кваліфікаційної структури населення.
Професійна орієнтація піддержує професійну самореалізацію особистості й
гарантію конституційних прав громадян України, але збалансування попиту і
пропозиції робочої сили на ринку праці не відповідає потребам сьогодення, досвіду
розвинених країн світу. Разом із тим процес професійної орієнтації останніми
роками ускладнився. До причин такого явища слід віднести:
– деформацію уявлень значної частини молоді про престиж професій внаслідок
розгортання тіньової економіки, особливо у торгівлі, розвиток споживацької
психології, прагнення уникнути відповідальності за власну долю;
– втрату мотивації саморозвитку особистості під впливом негативних явищ в
усіх соціальних осередках;
– недостатню соціальну захищеність молоді, її непідготовленість до
конкурентного існування, низький рівень самооцінки у поєднанні з прагненням
окремих молодих людей самоствердитись у ігноруванні суспільних норм;
– зниження ефективності профорієнтації унаслідок відсутності економічноінформаційної підсистеми, повної, достовірної і своєчасної інформації щодо змін,
які відбуваються в окремих сферах економічної діяльності, на конкретних
підприємствах, в установах та організаціях;
– зміни стану і тенденцій розвитку ринку праці, суспільної свідомості щодо
сприйняття й розв’язання проблем праці, власної активності, відповідальності та
самореалізації суб’єктів соціально-трудових відносин, значущості роботодавців і
громадськості у здійсненні профорієнтаційної роботи з різними верствами
населення;
– слабкість профорієнтації у школі, неготовність педагогічних працівників до
надання допомоги учням у їхньому професійному самовизначенні (кожен третій
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випускник обирає професію стихійно, необґрунтовано, що зумовлює її
невідповідність особистісним нахилам, здібностям, а отже, зниження
конкурентоспроможності на ринку праці);
– відсутність медичної професійної консультації в умовах, коли 75 % школярів
потребують саме її;
– зростання вимог ринку праці до професійної підготовки особистості, потреб
роботодавців у кваліфікованих працівниках, здатних до самостійного та
відповідального прийняття професійних рішень, ефективного розв’язання типових і
нетипових проблем і завдань, постійного професійного самовдосконалення тощо;
– бракування сучасному фахівцю ефективності (продуктивності, якості) праці,
оперативного реагування на кадрові вимоги й потреби сучасної економіки,
інноваційного та ініціативного потенціалу, мобільності та гнучкості в опануванні
додаткових знань і вмінь, здатності до аналізу та прогнозування, передбачення [1,
с. 110].
Особливу роль серед споживачів освітніх послуг грає особистість учня,
студента, слухача. Це не просто матеріальний носій освітніх послуг, не тільки
користувач ними у процесі праці, але єдиний кінцевий споживач таких послуг.
Особистість відрізняється від інших споживачів освітніх послуг тим, що
послуговується освітнім потенціалом не тільки для створення матеріальних й інших
благ, не тільки для заробляння коштів для життя, але ще й для задоволення
пізнавальних потреб.
Саме ця особистість, персоніфікований носій, власник, користувач і кінцевий
споживач освітніх послуг здійснює конкретний вибір своєї майбутньої
спеціальності й спеціалізації, строків, місця й форми навчання, джерел його
фінансування, а також вибір майбутнього місця роботи (або наступного рівня
освіти) і всього комплексу умов реалізації придбаного потенціалу. Завдяки й
навколо цього особистісного вибору зустрічаються й налагоджують свої відносини
всі інші суб’єкти ринку й маркетингу освітніх послуг.
Парадокс полягає у тому, що саме цей центральний суб’єкт – особистість – є
найбільш беззахисним, мало інформованим новачком у отриманні освітніх послуг у
порівнянні з іншими суб’єктами. Тому саме особистість студента (у тому числі
потенційного) повинна бути в центрі суспільної уваги, інформаційних потоків і
комунікацій, бути обов’язковим й жаданим учасником всіх угод у цій сфері [6].
З розумінням цього визначаються значимість ролей інших споживачів освітніх
послуг, серед яких родичі студентів, фірми, підприємства, установи й організації,
зокрема й органи управління. Виступаючи як проміжні (а не кінцеві) споживачі
освітніх послуг, вони формують більш-менш організований попит на них і
демонструють його на ринку. Зараз багато фірм обирають за краще лише
короткочасні освітні послуги, а фахівців комплектують таким чином, щоб не
оплачувати послуги ВНЗ (наприклад, прийомом працівників з інших підприємств).
Однак така кон’юнктура й така стратегія не може бути довгостроковою.
В РВНЗ «Кримський гуманітарний університет» працює система
працевлаштування: 1) ректорат та вчена рада (загальна організація, координація та
контроль); 2) структурні одиниці, які втілюють заходи з питань працевлаштування
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випускників (відділ працевлаштування та випускові кафедри, що відповідають за
безпосередню роботу зі студентами – дослідження ринку праці, отримання
інформації про вакансії на виробництві, організація та проведення Днів та Ярмарків
кар’єри); 3) партнери (промислові підприємства, центри зайнятості), які
запрошуються до роботи Державних екзаменаційних комісій, організації
виробничої практики, налагодження прямих контактів студентів з роботодавцями.
Результат – укладання трьохсторонніх угод (студент/вуз/роботодавець) на
підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації фахівців і робітників і
формування контингенту студентів на фаховому рівні з урахуванням потреби
регіону та оптимальних можливостей реалізації їх знань та навичок, отриманих під
час навчання.
Основні положення роботи з працевлаштування випускників [3]:
– налагодження безпосередніх контактів з підприємствами та організаціями,
створення бази даних потенційних працедавців;
– моніторинг ринку праці, пошук інформації про вакансії для тимчасової та
постійної роботи студентів і випускників;
– організація й проведення в університеті презентацій, Днів та Ярмарків
кар’єри фірм, підприємств та організацій, які працюють на території України;
– доведення до студентів університету інформації про потреби виробництва в
спеціалістах і заповнення вакансій;
– взаємозв’язок з службами зайнятості та управлінням праці держадміністрації
для аналізу стану безробіття молоді з вищою освітою;
– консультативна допомога студентам з питань оформлення резюме та правил
поведінки при конкурсному відборі на роботу;
– роз’яснення студентам та випускникам їхніх юридичних прав та обов’язків
при працевлаштуванні, їх психологічна підготовка;
– організація виробничої практики студентів університету з урахуванням
можливостей їх подальшого працевлаштування;
– оформлення тристоронніх угод на працевлаштування випускників при
переході студентів на фаховий рівень підготовки, які розроблені відповідно до
положень Постанови КМ України № 992 від 22.08.1996 р. та наказу Міносвіти №
536 від 17.07.2006 р.
За результатами опитування «Український випускник ВНЗ: погляд
роботодавця», що було проведено у вересні-жовтні 2011 року за підтримки Альянсу
USETI [4], представники роботодавців вважають кращими формами залучення
бізнесу до вирішення проблем підготовки фахівців: 1) надання вузами своїх
фахівців для ведення практичних курсів; 2) надання стипендій талановитим
студентам; 3) входження до рад при вузах з метою впливу на навчальні програми;
4) чітке формулювання запитів стосовно кількості необхідних спеціалістів і
особливо якості їх фахової підготовки; 5) надання можливості проходити виробничу
практику на підприємствах.
На нашу думку, перспективи співпраці вузів та роботодавців полягають:
– у організації системи Координаційних Рад з Управління освітніми ресурсами на
Всеукраїнському, регіональному, місцевому, інституціональному та особистісному
рівнях із залученням до них органів державного управління освітою, споживачів
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(підприємства та організації, установи соціальної сфери), постачальників (асоціації
батьків, студентів) та виконавців освітніх послуг (представників вузу);
– у організації виробничої практики для студентів профільних спеціальностей;
– у організації конкурсів для студентів і викладачів;
– у організації та/або участі у заходах щодо обміну досвідом (відкриті
лекції,семінари, засідання «круглих столів» спеціалістів-практиків та викладачів і
науковців);
– у розробці кваліфікаційних вимог для профільних фахівців та підготовці
стандарту для навчання фахівців відповідної галузі;
– у запровадженні стипендій для обдарованих студентів;
– у сплачуванні навчання або стажування за кордоном (у перспективі),
– у впровадженні у практику вишів регулярного опитування споживачів їхніх
послуг. Прозорість у ставленні роботодавців, випускників,студентів до навчального
закладу дасть змогу останньому вирішувати цілу низку завдань, від вдосконалення
внутрішніх процедур до концептуалізації ефективної політики зовнішніх комунікацій із
цільовими ринками.
Університетам потрібно спілкуватися із фаховими асоціаціями та вивчати потреби
того ринку, для якого вони готують спеціалістів. Аби вижити і досягти успіху, навчальні
заклади повинні знати свої ринки, залучати достатню кількість ресурсів та
перетворювати ці ресурси у необхідні програми, послуги та ідеї, й ефективно
поширювати їх на різних ринках та серед громадськості. Ті, хто виконують ці завдання,
роблять це добровільно, оскільки очікують отримати від цього особисту користь та
бажають принести користь усьому суспільству.
ВИСНОВКИ

Сучасні підходи до моделі взаємозв’язку ринку освітніх послуг та освітніх ресурсів
в Україні передбачають наступні елементи: суспільство, освітні ресурси, освіту (як
систему, як процес, як суспільну цінність та як результат), споживачів, постачальників
та виконавців освітніх послуг, при цьому вони мають бути сконцентровані навколо
проблем національної системи кваліфікацій та компетенцій, які мають співпадати з
можливими компетенціями випускників та з вимогами роботодавців. Такі компетенції
мають бути сформованими під час підготовки, перепідготовки та підвищення
кваліфікації фахівців і робітників, а саме під час навчальної практики.
Держава має наблизити навчальний процес до потреб виробництва, гнучко
корегувати обсяги формування контингенту студентів на відповідних спеціальностях та
спеціалізаціях згідно з потребами ринку праці, змінювати навчальні програми та плани
підготовки фахівців відповідно до вимог їхньої подальшої роботи. Система управління
освітніми ресурсами вищої школи України має бути сконцентрована на організації
системи Координаційних Рад з Управління освітніми ресурсами на Всеукраїнському,
регіональному, місцевому, інституціональному та особистісному рівнях, до яких треба
залучити органи державного управління освітою, споживачів (підприємства та
організації, установи соціальної сфери), постачальників (асоціації батьків, студентів) та
виконавців освітніх послуг (представників вузу).
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