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СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВИЩОЇ ШКОЛИ НА ПРИКЛАДІ 
ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ЗА НАПРЯМОМ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ  

НА ПРИМЕРЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ  
ПО НАПРАВЛЕНИЮ «МЕНЕДЖМЕНТ» 

 
THE SOCIAL RESPONSIBILITY OF HIGH SCHOOL ON AN EXAMPLE 

OF TRAINING OF SPECIALISTS IN «MANAGEMENT» 
 

Проведено аналіз кон’юнктури ринку послуг вищої освіти в Україні у розрізі напря-
му підготовки «Менеджмент». Встановлено основні характеристики соціально-
відповідального вищу. Проаналізовано п’ять провідних університетів України за на-
прямом підготовки «Менеджмент» за ступенем соціальної відповідальності. 
 
Проведен анализ конъюнктуры рынка услуг высшего образования в Украине в разрезе 
направления подготовки «Менеджмент». Определены основные характеристики со-
циально-ответственного вуза. Проанализированы пять ведущих университетов Ук-
раины по направлению «Менеджмент»постепенисоциальнойответственности.  
 
The aim of the article is to study conditions of higher education services in the direction of 
training «Management» and the characteristic of the degree of social responsibility of 
leading Ukrainian universities. The paper analyzes the situation of higher education 
services market in Ukraine in terms of the direction of training «Management». The regions 
of Ukraine, who are leaders in the degree of reality of applications of applicants and the 
degree of actual use of the license volume. The structure of the distribution of budget 
places, the structure of applications and the structure of enrolled students in the direction 
of training «Management» by regions of Ukraine. Select four field-leader in scoring the 
opening of the company for the last three years — Kiev, Kharkiv, Lviv, Dnipropetrovsk. 
The main characteristics of a socially responsible institution: an active position to attract 
students, the high quality of vocational training, international cooperation and assistance 
in employment of graduates. Analyzed five leading universities of Ukraine in the direction 
of training «Management» in the degree of social responsibility on the basis of the data 
presented on their official websites. The basic directions of increase of public opinion in 
Ukraine with respect to the prestige of the direction of training «Management». 
 
Ключові слова. Напрям підготовки «Менеджмент», вища школа, соціальна відпові-
дальність, рейтинг, ліцензійний обсяг, бюджетні місця, працевлаштування. 
 
Ключевые слова. Направление подготовки «Менеджмент», высшая школа, социа-
льная ответственность, рейтинг, лицензионный объем, бюджетные места, трудоуст-
ройство. 
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Вступ. Який би ракурс не було обрано при дослідженні рівня престижності 

університету (професіоналізм професорсько-викладацького складу, матеріально-
технічне забезпечення навчального процесу, науковий потенціал, міжнародне ви-
знання та співробітництво тощо), безперечно головним результуючим індикато-
ром оцінки слід вважати ступінь затребуваності його випускників на ринку праці. 
При цьому середній час, необхідний для працевлаштування випускника ВНЗ за 
фахом залежить від багатьох чинників, а саме: місця навчального закладу у наці-
ональних і світових рейтингах університетів; ступеня затребуваності на ринку 
праці спеціальності, яку отримав випускник, її унікальності; спроможності випу-
скника практично довести рівень набутих під час навчання знань і навичок; ква-
ліфікаційного рівня випускника та його середнього балу за період навчання тощо. 
Тобто, можна констатувати, що на швидкість і можливість працевлаштування 
випускника за фахом впливає дві основні групи факторів, перша з яких пов’язана 
із конкурентними перевагами ВНЗ, а друга — із компетентісними характеристи-
ками молодого фахівця, які здебільшого формуються у результаті реалізації ви-
ховної, професійної та наукової функцій вишу. Отже, вища школа має нести соці-
альну відповідальність перед суспільством за ступінь затребуваності молодих 
фахівців на первинному та вторинному ринках праці. 

Питанням кон’юнктури ринку послуг вищої освіти в Україні присвячено 
праці багатьох науковців. Так, О. Кратт висвітлив кон’юнктурний механізм ав-
торегуляції ринку послуг вищої освіти [4]. Т. Оболенська застосовує інструмен-
ти маркетингу для характеристики функціонування ринку освітніх послуг Укра-
їни [8]. С. Семенюк присвятила дослідження збалансуванню попиту та пропо-
зиції в умовах конкурентної боротьби ВНЗ на ринку освітніх послуг України 
[12]. О. Грішнова визначає економічну роль освіти у формуванні людського ка-
піталу [1]. А. Шевчук визначає особливості трансформації вищої освіти України 
на сучасному етапі [16]. О. Тоцька, за допомогою SWOT-аналізу, обґрунтувала 
сильні та слабкі сторони внутрішнього середовища, можливості та загрози зов-
нішнього середовища системи вищої освіти в Україні [14]. Водночас питання 
кон’юнктури надання освітніх послуг за окремими напрямами підготовки або 
спеціальностями в Україні досі не отримали детального розгляду, що обґрунто-
вує актуальність дослідження. 

Постановка завдання. Метою статті є дослідження кон’юнктури послуг 
вищої освіти за напрямом підготовки «Менеджмент»і характеристика ступеня 
соціальної відповідальності провідних вишів України. 

Результати дослідження. Неможливо заперечувати, що ймовірність виходу 
економіки України з соціально-економічної кризи та подальша її стабілізація 
серед іншого можливі завдяки наполегливій праці професіоналів економічного 
профілю, які, кожен на своєму рівні, мають розробити і практично реалізувати 
інноваційні стратегії розвитку кожного підприємства, області, галузі та країни в 
цілому. Проте втілення у життя даного твердження можливо виключно завдяки 
підготовки вищою школою фахівців нового покоління, спроможних до реаліза-
ції очікуваних від них якісних і нестандартних професійних рішень. 

Аналіз переліку напрямів підготовки економічного профілю, які протягом 
2010—2015 рр. були заявленими ВНЗ України для набору абітурієнтів на бака-



54 

лаврат, дозволив встановити дві найбільш поширені та затребувані — 6.030504 
«Економіка підприємства» та 6.030601 «Менеджмент». При цьому ретроспек-
тивний аналіз чисельності зарахованих студенів за цими напрямами дозволив 
зробити висновок про різну зміну попиту на ці напрями, що здебільшого 
пов’язано із поступовим становленням суспільної думки про сутність кожного з 
них. Якщо «Економіка підприємства» навіть за назвою чітко пов’язується з дія-
льністю будь-якого підприємства, а отже поступово сформувалась впевненість, 
що у випускника не виникне проблем із працевлаштуванням, то напрям підго-
товки «Менеджмент», після втрати новизни звучання та «іноземності похо-
дження» його назви для вітчизняного абітурієнта, зазнав різкого скорочення 
попиту. 

Багаторічний особистий досвід організації процесу набору студентів на на-
прям підготовки «Менеджмент» дозволив зробити висновок про відсутність або 
невірне розуміння батьками абітурієнтів можливостей працевлаштування їх ди-
тини після отримання кваліфікації «менеджер». Так, нажаль, в уявленні більшо-
сті батьків менеджер із вищою освітою асоціюється виключно із консультантом 
торговельного залу будь-якого магазину, на бейджику якого красується надпис 
— «Менеджер». Закріплення даного спотвореного образу у суспільній думці 
посилюється надмірною кількістю пропозиції підготовки фахівців-менеджерів 
на ринку вищої освіти України та здебільшого невисокою її якістю, що не від-
повідає світовим та українським освітнім вимогам. 

Базою для отримання даних у межах проведеного дослідження була офіційна 
інформація щодо результатів вступних компаній України 2010—2015 рр., пред-
ставлених в інформаційній системі Конкурс [2; 13]. До вибірки було відібрано 
124 навчальних заклади України III-IV рівнів акредитації державної форми вла-
сності, які протягом досліджуваного періоду здійснювали набір абітурієнтів на 
напрям підготовки 6.030601 «Менеджмент». 

Аналіз динаміки основних показників, що характеризують напрям підготов-
ки «Менеджмент», дозволив зробити висновок про наявність протягом дослі-
джуваного періоду стійкої загальної тенденції до скорочення їх абсолютних 
значень (рис. 1). Так, загальний ліцензійний обсяг з 2010 р. по 2015 р. скоротив-
ся з 15122 до 12612 місць або на 16,6 %. Зменшення обсягу державного замов-
лення на 47,7 %, тобто з 3284 до 1716 місць, серед іншого призвело до скоро-
чення кількості поданих заяв на 21,8 %і чисельності зарахованих студентів — 
на 42,5 %. 

До того ж спостерігається різна ступінь реальності заяв абітурієнтів (спів ві-
дношення чисельності зарахованих студентів і числа поданих заяв) і ступінь 
фактичного використання ліцензійного обсягу (співвідношення чисельності за-
рахованих студентів і ліцензійного обсягу) за областями України (рис. 2). При 
цьому ситуація протягом періоду досліджування мала тенденцію до змін. Так, 
за першим показником протягом 2010—2012 рр. безсумнівним лідером була За-
карпатська область, де було зараховано 32,6—51,5 % від поданих заяв, при то-
му, що по Україні середній рівень даного показника за період коливався від 12,9 
до 16,5 %. Отже, протягом означеного періоду в абітурієнтів Закарпатської об-
ласті спостерігалася висока прихильність до вишів регіону та низька географіч-
на мобільність. Починаючи з 2013 р. ситуація змінилася — відбулося відносне 
вирівнювання ступеня реальності заяв абітурієнтів із коливанням значення по-
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З метою ілюстрації ступеня соціальної відповідальності провідних ВНЗ 
України за напрямом підготовки «Менеджмент» було проведено дослідження, 
базою якого була інформація, викладена на веб-сайтах університетів, дані рей-
тингу «Топ-200 Україна» за 2013—2015 рр. [3; 5—7; 9—11; 15]. Для цього від 
чотирьох визначальних областей за напрямом підготовки «Менеджмент» було 
відібрано п’ять найпотужніших університетів, де число зарахованих студентів-
менеджерів протягом останніх трьох років перевищувало 100 осіб(табл. 1).  

Таблиця 1 
ХАРАКТЕРИСТИКА НАЙПОТУЖНІШИХ УНІВЕРСИТЕТІВ УКРАЇНИ  

ЗА НАПРЯМОМ ПІДГОТОВКИ «МЕНЕДЖМЕНТ» 
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часні технології 
навчання 

Великоб-
ританія, 
Греція, 
Китай, 
США, 
Польща, 
Республіка 
Білорусь, 
Фінляндія, 
Франція 

Тісні зв’яз-
ки з фірма-
ми торгове-
льного, хар-
чового, го-
тельного та 
туристич-
ного профі-
лю; Центр 
розвитку 
кар’єри 

Н
ац
іо
на
ль
ни
й 
тр
а-

нс
по
рт
ни
й 
ун
ів
ер

-
си
те
т 

3 106/85/
78 

Інформа-
ція відсу-
тня 

Дистанційне 
навчання та пі-
двищення ква-
ліфікації 

Грузія, 
Німеччи-
на, Респу-
бліка Біло-
русь, Сло-
ваччина  

Тісні 
зв’язки з 
фірмами 
автомобі-
льно-
дорож-
нього про-
філю 
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Закінчення табл. 1 

ВНЗ 

М
іс
це

 з
а 
чи
сл
ом

 з
а-

ра
хо
ва
ни
х 
ст
уд
ен
ті
в 

на
пр
ям
у 
пі
дг
от
ов
ки

 
«М

ен
ед
ж
м
ен
т»

 п
ро

-
тя
го
м

 2
01

3-
20

15
 р
р.

 

Р
ей
ти
нг

 у
ні
ве
р-

си
те
ті
в 

«Т
оп

-2
00

 
У
кр
аї
на

» 
20

13
/2

01
4/

20
15

 р
р.

 За даними офіційного сайту* 

заходи що-
до профорі-
єнтації фа-
культету, 
кафедри 

забезпечення яко-
сті професійної 
підготовки 

країни, з 
якими під-
писано між-
народні 
програми 
факультету 

допомога 
при працев-
лаштуванні 
випускників 

Х
ар
кі
вс
ьк
ий

 н
ац
іо
на

-
ль
ни
й 
ек
он
ом
іч
ни
й 

ун
ів
ер
си
те
т 
ім
ен
і 

С
ем
ен
а 
К
уз
не
ця

 

4 49/55/4
8 

Літня 
школа 
«молодого 
мільйоне-
ра» 

Можливість на-
вчання англій-
ською мовою 

Австрія, 
Польща, 
Швеція  

Проведен-
ня днів 
кар’єри, 
відділ пре-
цевлаш-
тування 
студентів 

Н
ац
іо
на
ль
ни
й 
ун
ів
ер
си
те
т 

бі
ор
ес
ур
сі
в 
і п
ри
ро
до
ко

-
ри
ст
ув
ан
ня

 У
кр
аї
ни

  

5 9/12/12 

Відвіду-
вання 
шкіл регі-
ону 

З 05.2015 р. 
створено Раду 
роботодавців 
факультету, до 
складу якої 
увійшли успіш-
ні випускники 
та провідні пра-
цедавці 

Австрія, 
Австралія, 
Бельгія, 
Великоб-
ри-танія, 
Данія, Ні-
дерланди, 
Німеччи-
на, Поль-
ща, Фін-
ляндія, 
Франція  

З 1.02.16 р. 
на сайті 
друкується 
інформація 
про вакан-
сії факуль-
тету, місця 
практики 

*Оцінка автора на основі аналізу інформації, поданої на офіційних сайтах факультетів вишів 

Систематизована інформація, наведена у таблиці, свідчить про досить висо-
кий рівень соціальної відповідальності провідних університетів України за на-
прямом підготовки «Менеджмент». Усі ВНЗ мають досить високий рейтинг на 
українському ринку послуг вищої освіти (за виключенням Національного тран-
спортного університету), постійно проводять різноманітні профорієнтаційні за-
ходи, запроваджують у навчальний процес новітні освітні технології, мають 
широку мережу міжнародного співробітництва та займають активну позицію 
щодо працевлаштування випускників. Саме на фахівців з менеджменту, підго-
товлених на базі даних університетів, і покладається надія на виведення еконо-
міки країни з кризи.  

Висновки. Проведене дослідження дозволило визначити провідні соціально-
відповідальні університети України за напрямом підготовки «Менеджмент»і 
сформулювати основні критерії потрапляння до їх складу інших ВНЗ. Виокрем-
лені критерії мають бути покладеними в основу самоаналізу результативності 
та ефективності діяльності ВНЗ України всіх форм власності, незалежно від на-
прямів підготовки та спеціальностей, що випускаються. Це дозволить поступо-
во підвищити суспільну думку щодо цінності української вищої освіти та ско-
ротити рівень безробіття серед випускників вишів. Доцільним також є розробка 
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і запровадження моніторингу швидкості, спрямованості та результативності 
працевлаштування випускників. 
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