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Приоритетным направлением региональной политики, способствующей повышению социально-эконо-
мического уровня развития регионов и экономическому росту в Украине, является развитие региональных 
рынков образовательных услуг. Статья посвящена изучению особенностей развития региональных рынков 
образовательных услуг в Украине, что является чрезвычайно актуальным в условиях углубления процессов 
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The priority direction of the regional policy contributing the increasing of the socio-economic development of the 
regions and economic growth in Ukraine, is the development of regional markets of educational services. In the arti-
cle the peculiarities of the development of regional markets of educational services in Ukraine have been studied. It 
is extremely relevant in conditions of deepening of European integration processes in Ukraine.
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Постановка проблеми в загальному 
вигляді. Актуальним є вивчення особливос-
тей розвитку регіональних ринків освітніх 
послуг у контексті реалізації Угоди про Асо-
ціацію між Україною та ЄС, розроблення та 
запровадження стратегічних напрямів розви-
тку ринку освітніх послуг в Україні та рефор-
мування освітньої сфери. Розвиток регіо-
нальних ринків освітніх послуг є пріоритетним 
напрямом державної та регіональної політики 
у сфері освіти в Україні. У сучасних умовах 

в Україні національні та регіональні стратегії 
розвитку регіональних ринків освітніх послуг 
є недостатньо дієвими, що підтверджується 
відносно низьким обсягом їх експорту, трудно-
щами у здійсненні інтеграції української освіти 
в європейський освітній простір, повільними 
темпами розвитку міжнародних освітніх про-
грам. Освітня сфера як важливий елемент 
соціальної сфери є чинником піднесення 
рівня якості життя людей, що є важливим для 
країн із соціально орієнтованою економікою.
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Аналіз останніх досліджень і публіка-
цій. Теоретико-методичні засади розвитку 
освітянської діяльності та функціонування 
ринку освітніх послуг глибоко розкриті у пра-
цях таких вітчизняних та зарубіжних учених, 
як Н. Авшенюк, Т. Боголіб, Ю. Гава, Б. Дани-
лишин, М. Долішній, О. Карпюк, О. Кратт, 
Н. Павліха, А. Панкрухін, С. Подзігун, Л. Семів, 
Г. Товканець, Т. Оболонська, В. Огаренко, 
А. Шевчук, А. Шендер, Л. Юрчук та ін.

Водночас, незважаючи на значний обсяг 
дослідницьких публікацій за цією тематикою, 
залишаються відкритими для дослідження 
питання особливостей розвитку регіональ-
них ринків освітніх послуг в Україні. Наведені 
положення зумовили актуальність дослі-
дження.

Метою статті є вивчення особливостей 
розвитку регіональних ринків освітніх послуг в 
Україні. Для досягнення мети поставлені такі 
завдання: здійснити категоріальну ідентифі-
кацію поняття регіонального ринку освітніх 
послуг; охарактеризувати особливості роз-
витку регіональних ринків освітніх послуг в 
Україні; визначити проблеми розвитку регіо-
нальних ринків освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослі-
дження. Сучасний регіональний ринок освіт-
ніх послуг – це складна соціально-економічна 
система, що функціонує в межах тенденцій 
регіоналізації та європейської інтеграції. 

Регіональний ринок освітніх послуг – це 
система економічних відносин із приводу 
попиту та пропозиції освітніх послуг, яка має 
власну організаційну структуру, виконує спе-
цифічні функції, орієнтується на характерні 
інституційні норми і розвивається в певних 
геопросторових межах [1]. Споживачі освітніх 
послуг та навчальні заклади, які їх надають, 
органи державної влади у сфері освіти, що 
діють у певному регіоні, формують регіональ-
ний ринок освітніх послуг. 

І. Тимечко зазначає, що виділення рин-
кових відносин та ринкового середовища на 
рівні регіону має важливе соціально-еконо-
мічне значення, просвічує взаємодію суб’єктів 
регіонального ринку, орієнтовану на задово-
лення потреб членів територіальних громад 
та підвищення рівня їхнього життя [2, с. 126]. 

Зауважимо, що регіональні ринки освіт-
ніх послуг в Україні розвиваються в межах 
загальних закономірностей ринкової еконо-
міки та європейської інтеграції. 

Розвиток регіональних ринків освітніх 
послуг відбувається під впливом зовнішніх та 
внутрішніх факторів. Зовнішні – це фактори 

зовнішнього середовища, які характеризують 
сукупність умов, до яких адаптуються регіони; 
внутрішні означають внутрішній потенціал, 
що визначає можливості та ефективність 
процесу адаптації регіонів до зовнішніх та 
внутрішніх впливів. Серед зовнішніх факто-
рів виділяють економічні, соціально-демогра-
фічні, політичні, науково-технічні та природо-
географічні фактори тощо. До внутрішніх 
факторів відносять кон’юнктуру та інфра-
структуру ринку, рівень цін на освітні послуги 
та продукти інтелектуальної праці та ін.

У сучасному світі освіта і знання визна-
чаються інтернаціональним явищем. Фор-
мується єдиний європейський освітній про-
стір, що відбувається за допомогою заходів, 
спрямованих на інтеграцію та зближення в 
питаннях організації освіти та формування 
спільного ринку освітніх послуг. Це відбува-
ється шляхом відповідного інституційного 
забезпечення та здійснюється на всіх рівнях 
освітнього простору – від локального (рівня 
навчального закладу) до міжнаціонального 
(рівня міжнародних організацій). 

Україна володіє потужним освітнім потенці-
алом та можливістю виходу вітчизняної освіти 
на світові ринки освітніх послуг. В умовах 
радикальних соціально-економічних пере-
творень відбулися зміни, які зумовили ста-
новлення та розвиток ринку освітніх послуг в 
країні. Внаслідок процесів глобалізації, євро-
пейської інтеграції та інформаційної револю-
ції відбуваються трансформаційні зрушення 
в національній системі освіти, наближення 
до принципів Болонського процесу. У кон-
тексті розвитку освітніх послуг в Україні інте-
граційні фактори характеризують тенденцію, 
завдяки якій національні провайдери освіти 
на ринку освітніх послуг, що були обмежені у 
наданні своїх послуг державними кордонами, 
отримали можливість експортувати освітні 
послуги в країни Європейського Союзу, і 
навпаки. Євроінтеграційні процеси, будучи 
суттєвим викликом для вітчизняної системи 
освіти, одночасно дають значні можливості 
для розвитку ринків освітніх послуг в регіонах 
України.

Стан та тенденції розвитку регіональних 
ринків освітніх послуг є віддзеркаленням роз-
витку ринку освітніх послуг на національному 
рівні, що розкривається на основі аналізу 
кількісних та якісних показників.

Показники фінансування освіти в Україні як 
системи відносин із формування, розподілу 
та використання фінансових ресурсів, що 
забезпечує нормальне функціонування освіт-
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ньої сфери, характеризують розвиток ринку 
освітніх послуг як на національному, так і регі-
ональному рівнях. 

Основним джерелом видатків на освіту 
визначені державні і місцеві бюджети. Вна-
слідок соціально-економічної кризи в Укра-
їні скоротилися обсяги державного фінансу-
вання освіти в структурі зведеного бюджету. 

Збільшення витрат на освіту з державних 
джерел в абсолютних значеннях переважно 
пов’язане зі зростанням витрат на оплату 
праці та збільшенням вартості комунальних 
послуг і не пов’язане зі зростанням фінансу-
вання наукових досліджень та впроваджен-
ням інновацій у сфері освіти. 

Аналіз видатків на освіту в Україні за 
2005–2017 роки показав тенденції зростання 
обсягів місцевих видатків. Враховуючи висо-
кий темп інфляції в Україні, позивний ефект 
від зростання фінансування освіти практично 
звидиться нанівець [4].

Аналіз обсягів залучення інвестицій в освіту 
в Україні показав їх малу частку у структурі 
інвестицій в основний капітал сфери послуг, 

а також зменшення їх обсягів, що спричинено 
ризиками, загрозами, валютно-фінансовою 
нестабільністю, нестійким характером влас-
ності, корупцією, бюрократією, усіма чинни-
ками, які гальмують процеси інвестування в 
розвиток соціальної сфери загалом. Інвес-
тиції в освіту, в тому числі за рахунок коштів 
державного бюджету, коштів місцевих бюдже-
тів, власних коштів підприємств та організа-
цій, коштів іноземних інвесторів, інших дже-
рел фінансування, показані в таблиці 3.

Аналіз динаміки випуску товарів і послуг у 
ринкових цінах в Україні, у тому числі в освіті, 
проведений за період 2010–2016 рр., пока-
зує позитивну динаміку. Відповідно зроста-
ють обсяги валового внутрішнього продукту, у 
тому числі в освіті, в абсолютних показниках. 
Хоча частка освіти у валовому внутрішньому 
продукті загалом знижується, що показано в 
таблиці 4.

Про розвиток регіональних ринків освітніх 
послуг свідчать обсяги експорту та імпорту 
цих послуг. Глобалізація в освітянській сфері 
проявляється показником «включеності» кра-

Таблиця 1
Величина видатків зведеного бюджету на функціонування  

галузі вищої освіти в Україні, 2000–2016 роки, млн. грн.

Роки 2000 2005 2010 2014 2015* 2016* (станом 
на 01.11.2016)

Всього видатків 
на вищу освіту 2285,5 7934,1 24998,4 28340,5 30981,8 30595,9

% від видатків Зведе-
ного бюджету 4,7% 5,7% 6,6% 5,4% 4,6% 4,4%

% ВВП 1,3% 1,8% 2,3% 1,8% 1,6% 1,9%
* Без урахування видатків бюджетів АР Крим, м. Севастополь та зони АТО [3]

Таблиця 2
Показники виконання Зведеного бюджету України.  

Видатки на освіту, 2005–2017 роки, млн. грн.
Джерела фінансування, 

роки 2005 2010 2012 2014 2015* 2016* 2017*

Зведений бюджет 26745 79789 101561 100110 114193 129437 177755
Державний бюджет 9882 28806 30243 28678 30185 34826 41140
Місцеві бюджети 16863 50982 71318 71432 84008 94611 136615

* Без урахування видатків бюджетів АР Крим, м. Севастополь, та зони АТО [3]

Таблиця 3
Капітальні інвестиції в Україні в основний капітал сфери послуг  

за видами економічної діяльності за 2010–2016 роки, млн. грн (% у загальній структурі)
Роки 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Всього 180575,5 241286,0 273256,0 249873,4 219419,9 273116,4 359216,1

Освіта 1818,4 
(1,00%)

2090,7 
(0,87%)

1463,5 
(0,54%)

1030,5 
(0,41%)

820,9
(0,37%)

1540,1 
(0,56%)

2257,3 
(0,63%)

* Без урахування видатків бюджетів АР Крим, м. Севастополь та зони АТО [3]
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їни в глобальний освітній простір, її визнання 
конкурентоспроможною на ринку надання 
освітніх послуг. За характеристиками грошо-
вих потоків від експорту та імпорту освітніх 
послуг в Україні можна відзначити недостат-
ній рівень конкурентоспроможності України 
на світовому ринку освітніх послуг. Це стосу-
ється передусім вищої освіти. 

Про стан та характеристики освітніх 
послугу в країні свідчать глобальні рейтинги. 
Аналіз рейтингових позицій України за склад-
никами Глобального індексу конкурентоспро-
можності за період 2010–2015 років показує 
негативні тенденції. Зокрема, зменшуються 
такі показники, як якість системи освіти зага-
лом, стан вищої і професійної освіти загалом, 
якість освіти з менеджменту бізнесу.

З огляду на те, що важливий сектор серед 
показників, що характеризують ринок освітніх 
послуг, займають показники розвитку вищої 
освіти в Україні, що забезпечено відповідною 
статистичною інформацією, у дослідженні 
було проаналізовано розвиток регіональних 
ринків освітніх послуг із погляду розвитку 
вищої освіти в Україні. Зокрема, застосовано 
статистичні бюлетені «Основні показники 
діяльності вищих навчальних закладів Укра-
їни на початок навчального року», «Наукова 
та інноваційна діяльність в Україні».

На основі методики розрахунку інтеграль-
ного індексу, що являє собою систему част-
кових показників, зроблено оцінку рівня роз-
витку регіональних ринків освітніх послуг. 
До часткових показників, що являють собою 
складники інтегрального індексу розвитку 
регіонального ринку освітніх послуг, відно-

симо показники рівня розвитку освіти (кіль-
кість вищих навчальних закладів, кількість 
студентів, обсяг реалізованих освітніх послуг у 
регіоні); показники рівня розвитку науки (кіль-
кість викладачів у регіоні, в тому числі тих, 
що мають науковий ступінь); показники інвес-
тиційного забезпечення освіти (капітальні 
інвестиції в освіту, видатки місцевих бюдже-
тів в освіту). Порівняння значень часткових 
інтегральних показників рівня розвитку ринку 
освітніх послуг у регіонах дало змогу виявити 
асиметричність їх рівнів. Зокрема, високим 
рівнем розвитку ринку освітніх послуг характе-
ризується місто Київ; достатнім рівнем відзна-
чаються Харківська, Дніпропетровська, Львів-
ська, Одеська області; середнім – Запорізька, 
Вінницька, Полтавська, Тернопільська, Доне-
цька, Івано-Франківська, Київська, Черкаська 
області, низьким – Житомирська, Рівненська, 
Волинська, Хмельницька, Сумська, Черні-
вецька, Миколаївська, Херсонська, Закарпат-
ська, Кіровоградська, Чернігівська, Луганська 
області. 

Висновки з цього дослідження. Розви-
ток регіональних ринків освітніх послуг віді-
грає важливу роль у формуванні ефектив-
ного кадрового, наукового та інноваційного 
потенціалу як регіонів, так і України загалом, 
забезпечує підтримку національних інтересів 
України в умовах поглиблення процесів євро-
пейської інтеграції. Перспективою подаль-
ших досліджень є формування державної 
та регіональної стратегії розвитку освіти та 
визначення практичних рекомендацій щодо 
підвищення ефективності функціонування 
регіональних освітніх ринків.

Таблиця 4
Динаміка валового внутрішнього продукту в Україні,  

у тому числі освіти, 2010–2016 роки
 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
 у фактичних цінах; млн. грн.

Випуск товарів і 
послуг у ринко-
вих цінах

2507439 3045241 3234174 3260553 3558223 4488398 5420433

У т. ч. освіта 80349 87242 101823 107528 106305 119928 132745
Валовий вну-
трішній продукт 1079346 1299991 1404669 1465198 1586915 1988544 2385367

У т. ч. освіта 53462 59377 71771 77986 76068 82778 88996
% освіти від ВВП 5% 4,6% 5,4% 5,3% 4,8% 4,2% 3,7%

* Без урахування видатків бюджетів АР Крим, м. Севастополь та зони АТО [3]
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