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рення кластерів у країні або регіоні. В Україні відсут-
ня така концепція, відповідно, стратегія та тактика 
Державного комітету з питань регуляторної політики 
та підприємництва, галузевих об’єднання, окремих 
облрад та регіональних ТПП є неузгодженою. Інститу-
ційні перетворення мають починатися з розроблення 
певного бачення (концепції), і лише потім втілювати-
ся в юридичне закріплення правил, створення органі-
заційних структур та інфраструктури.
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ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ В УКРАЇНІ  
У КОНТЕКСТІ ЗАРУБІЖНОГО ДОСВІДУ

У статті розглянуто особливості розвитку ринку освітніх послуг в Україні у контексті зарубіжного досвіду. Виділено ключові 
завдання держави, які сприятимуть формуванню ринку освітніх послуг в країнах з трансформаційною економікою. Проаналізо-
вано зарубіжний досвід регулювання ринку освітніх послуг. Визначено, що ефективне регулювання ринку освітніх послуг повинно 
передбачати досягнення таких результатів: фінансова ефективність сфери вищої освіти, забезпечення її доступності та якості.
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ИНОСТРАННОГО ОПЫТА

В статье рассмотрены особенности развития рынка образовательных услуг в Украине в контексте иностранного опыта. 
Выделены ключевые задания государства, которые будут способствовать формированию рынка образовательных услуг в стра-
нах с трансформационной экономикой. Проанализирован иностранный опыт регулирования рынка образовательных услуг. 
Определено, что эффективное регулирование рынка образовательных услуг должно предусматривать достижение таких ре-
зультатов: финансовая эффективность сферы высшего образования, обеспечение ее доступности и качества.
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In the article peculiarities of educational services market regulation in Ukraine in the context of foreign experience are considered. 
Pointed out main tasks of the state that’ll influence educational services market formation in the countries with transformational economy. 
In the work foreign experience of educational services market regulation was analyzed. It was determined that effective regulation of edu-
cational services market must necessarily result in: financial efficiency of higher education sphere, providing of its availability and quality.

Keywords: market of educational services, national regulation of educational services market, higher education, higher education 
financing, availability of higher education.

В умовах ринкових перетворень Україна опини-
лася перед необхідністю створення ефективного і ді-
євого ринку освітніх послуг та реалізації потенціа-
лу висококваліфікованих фахівців. Розвиток ринку 
освітніх послуг – необхідна умова інноваційних змін 
та забезпечення конкурентоспроможності країни на 
основі ефективного використання інтелектуальних 
ресурсів. З початком формування ринку освітніх по-
слуг в Україні набули актуальності питання стосовно 
ступеня участі держави у сфері освіти. 

Постановка проблеми. Процес інтелектуалізації 
економіки, який набуває все більшого поширення у 

світі, зумовлює підвищення ролі системи вищої осві-
ти у зростанні економіки. Фактично рівень її розви-
тку та якості стає одним із головних чинників, що 
визначає загальний рівень конкурентоспроможності 
економіки країни. Отримані під час навчання знання 
та навички стають основою інтелектуального потен-
ціалу економіки, визначальним фактором створення 
інновацій. Саме університетська наука в більшості 
високорозвинених країн є головною ланкою системи 
створення знань.

За таких умов більш значною стає інноваційна 
функція вищої освіти. Володіючи унікальним інно-
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ваційним потенціалом, вища школа повинна стати 
рушійною силою переходу країни на інноваційний 
шлях розвитку, формування інноваційної культури 
нації. Тому дослідження процесів удосконалення й 
інтеграції вузівської науки в інноваційну систему ре-
гіону з метою прискорення його соціально-економіч-
ного розвитку є не тільки актуальною необхідністю, 
але і завданням важливого державного значення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Певну 
увагу проблемам державного регулювання освітньої 
сфери у загальному контексті розвитку економіки 
знань приділяли відомі вчені Г. Беккер, Е. Боуен, 
Е. Денісон, Дж. Кендрік, Я. Мінсер, Т. Шульц. В ро-
ботах вітчизняних вчених Л.І. Антошкіної, Т.М. Бо-
голіб, А.І. Бутенко, В.А. Вісящева, В.М. Гейця, 
О.А. Грішнової, Б.М. Данилишина, Г.А. Дмитренка, 
Т.А. Заєць, С.М. Злупка, І.С. Каленюк, О.А. Кратта, 
В.Г. Кременя, В.І. Куценко, Л.К. Семів, О.П. Соло-
губ, Д.М. Стеченка, Л.А. Янковської та інших ви-
світлені окремі організаційно-економічні проблеми 
функціонування системи вищої освіти. Проте рин-
кові умови функціонування вищої освіти вимагають 
напрацювання нових механізмів регуляторної діяль-
ності держави у сфері її управління.

Метою статті є виявлення проблем і факторів, що 
визначають перспективи функціонування вищих на-
вчальних закладів в умовах глобалізації та інновацій-
ного розвитку України у контексті зарубіжного досвіду.

Виклад основного матеріалу дослідження. На 
сьогодні освіта є стратегічним ресурсом покращен-
ня добробуту людей, відтворює і нарощує інтелек-
туальний, духовний та економічний потенціал сус-
пільства, забезпечує національні інтереси, зміцнює 
авторитет і конкурентоспроможність держави на 
міжнародній арені. Як основа розвитку особистості, 
освіта виконує світоглядно-ціннісні та утилітарно-
адаптивні функції відносно окремого індивіда. 

Сучасні постіндустріальні економічні системи не 
можуть функціонувати і розвиватися без інновацій-
но-інтелектуального ресурсу. Інституцією, що забез-
печує економіку цим необхідним та стратегічним 
ресурсом є освітній комплекс суспільства. Теоретик 
«нового індустріального суспільства» Дж. Гелбрейт 
наголошує, що «індустріальна система, в межах якої 
навчені та освічені кадри перетворились у вирішаль-
ний фактор виробництва, потребує високорозвиненої 
системи освіти» [5, с. 54].

Ще одна проблема з якою зіткнулися спочатку на 
Заході, а тепер, у зв’язку із ринковою трансформаці-
єю економіки, і в Україні – це пошук оптимальних 
шляхів подолання суперечності між обсягами інфор-
мації, продиктованої суспільством та можливостями 
її засвоєння традиційними методами. Особливої го-
строти цій проблемі додає те, що у сучасному світі 
панування інформаційних технологій знання пере-
творюється на основний засіб людської діяльності. 
Саме ця проблема значною мірою зумовила інтегра-
ційні тенденції у світі, в першу чергу – появу Бо-
лонського процесу, адже спільна проблема вимагає 
спільних рішень [4, c. 130].

Характер освіти як суспільного блага зумовлює 
те, що держава не лише регулює цю сферу, підтри-
муючи і забезпечуючи розвиток, а цілеспрямовано 
формує структуру останньої та визначає стратегії 
розвитку і функціонування [6, с. 12]. Досягнення ви-
щезазначених цілей у сфері освіти здійснюються дер-
жавою через виконання відповідних функцій, струк-
турованих наcтупним чином:

1. Формування стратегії розвитку національної 
освіти, інституціоналізація виробничих відносин в 

сфері освіти через законодавство, моніторинг та ніве-
лювання невизначеності в умовах апробації.

2. Регулювання діяльності освітнього комплексу, 
що передбачає управління як самим процесом на-
вчання, так і організаційно-економічним контролем 
роботи закладів освіти.

Регулювання ринку освітніх послуг повинно пе-
редбачати досягнення таких результатів: фінансової 
ефективності сфери вищої освіти, забезпечення її до-
ступності та якості. Досягнення фінансової ефектив-
ності сфери вищої освіти є важливим та актуальним 
завданням для більшості розвинених країн та країн 
з трансформаційною економікою.

За останні 30 років в світі сформувалися принци-
пово різні моделі фінансування вищої освіти. Пер-
ша з них – орієнтація на створення вільного ринку 
у сфері вищої освіти. Теоретичною базою цієї моде-
лі є неолібералізм, основа якого закладена в працях 
М. Фрідмена, Ф. Чаба та Ф. Хайєка. Така модель 
фінансування вищої освіти популярна в США, Япо-
нії, Австралії, Південній Кореї, Новій Зеландії та 
країнах Південної Африки. Наприклад, на початку 
ХХІ століття бюджетне фінансування вищої освіти 
в США покривало 42,5% загальних витрат ВНЗ, у 
тому числі 12,4% – за рахунок федерального бюдже-
ту, 27,5% – за рахунок бюджетів штатів, 2,6% – за 
рахунок місцевих бюджетів. Державні навчальні за-
клади отримують від адміністрації штату до 50% усіх 
фінансових надходжень, а приватні ВНЗ не мають 
майже ніякої підтримки. Прихильники цієї моделі 
асоціюють ВНЗ з автономним підприємством, яке діє 
на ринку так само, як і будь-яке інше підприємство. 
Однак поряд з підвищенням автономії неолібералізм 
вимагає посилення контролю з боку владних струк-
тур за використанням бюджетних засобів. Для такої 
моделі фінансування властива фінансова підтримка 
через стипендії, гранти для найобдарованіших, а не 
найбідніших студентів. Ця модель є відкритою для 
приватизації системи освіти [3].

Друга модель фінансування вищої школи – мо-
дель формування суспільного ринку у сфері вищої 
освіти. Теоретичною базою цієї моделі є концепція 
«гуманного капіталізму» (активної держави), розро-
блена Дж. Шумпетером, Дж. Гідденсом та Х. Майе-
ром. Така модель фінансування використовується в 
Канаді та деяких країнах Західної Європи (Велико-
британії, Іспанії, Італії) і характеризується рівнова-
гою між активною допомогою держави та особистою 
відповідальністю в навчанні та кар’єрі. Ця модель 
націлена на часткове використання ринкових від-
носин у сфері вищої освіти й передбачає поступове 
скорочення державного фінансування (не в абсолют-
ному вираженні, а в розрахунку на одного студен-
та) з одночасним збільшенням частки приватного фі-
нансування, у першу чергу за рахунок споживачів 
[1, c. 45].

Наприклад, у Великобританії на початок ХХІ сто-
ліття склалася така структура фінансування ВНЗ: 
67% їхніх доходів формується за рахунок держав-
ного фінансування й 33% – за рахунок приватних 
джерел (кошти окремих громадян, кошти приватних 
фірм, доходи від платних послуг). Така модель є від-
критою для часткової приватизації ВНЗ, а також для 
спільного управління діяльністю вищої школи всіма 
зацікавленими учасниками [2; 3].

Третя модель – антиринкова модель, орієнтована 
на блокування ринкових відносин у сфері вищої осві-
ти. Теоретична база цієї моделі розроблена дослід-
ницьким інститутом профспілок Європи (Брюссель) 
та дослідницьким центром профспілок працівників 
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освіти Німеччини (Франкфурт). Така модель засто-
совується в більшості країн Західної Європи (Німеч-
чині, Норвегії, Данії, Франції, Швеції, Фінляндії 
тощо). Позиція прихильників цієї моделі така: для 
подальшого розвитку «суспільства добробуту» дер-
жава повинна взяти на себе всю відповідальність за 
фінансування вищої освіти. Модель є закритою для 
будь-якої приватизації навчальних закладів. Так, 
абсолютна більшість ВНЗ Німеччини – державні, 
й навчання в них для студентів безкоштовне. При 
цьому більше 30% студентів отримують матеріальну 
допомогу або з федерального бюджету (33% всіх ко-
штів), або з бюджетів земель (44,6%), або від громад 
(22,4%) [3].

Якщо говорити про Україну, то, на нашу думку, 
тут реалізується модель фінансування, яка орієнто-
вана на створення вільного ринку у сфері вищої осві-
ти. Це відповідає класичній моделі неолібералізму, 
яка передбачає поступове скорочення витрат на вищу 
освіту з паралельним упровадженням ринкових ме-
ханізмів. Сьогодні у нашій країні відбувається ско-
рочення державних витрат у відносному розрахунку 
із зануренням вищої школи в ринкове середовище. 
В умовах низького платоспроможного попиту обме-
жена частка населення спроможна платити за спо-
живання освітніх послуг на платній основі. На наш 
погляд, вирішення проблеми платності освітніх по-
слуг має відбуватись на основі використання різних 
джерел покриття витрат: приватних, державних, фі-
нансових засобів підприємств та організацій, а також 
надання студентам кредитів чи грантів на навчання.

Основні напрями розвитку систем вищої освіти в 
розвинених країнах багато в чому визначалися дво-
ма головними тенденціями: централізацією управлін-
ня й диверсифікованістю типів ВНЗ і їхніх навчаль-
них програм, що супроводжувалася децентралізацією 
управління на регіональних і муніципальному рів-
нях. Централізація в загальнонаціональному масш-
табі була обумовлена зростанням ролі вищої освіти в 
забезпеченні конкурентоспроможності країн на сві-
тових ринках, зростанням витрат на вищу освіту й 
необхідністю у зв’язку з цим жорсткого контролю за 
витратою державою коштів, а також підвищеними ви-
могами до якості навчання й наукових досліджень.

Централізація управління вищою освітою зна-
йшла своє конкретне вираження в розробці загально-
національної політики в цій сфері, стратегії розвитку 
університетів і інших вищих навчальних закладів, 
установленні пріоритетів при розподілі фінансових 
ресурсів, здійсненні державних програм надання до-
помоги студентам. Ці завдання вирішувалися цен-
тральними органами державного управління у сфері 
вищої освіти: у США – міністерством освіти, в Японії –  
міністерством освіти, науки й культури, у Велико-
британії – міністерством освіти й науки, у Франції –  
міністерством національної освіти, у ФРН – феде-
ральним міністерством науки й освіти. 

Регіональні органи управління включають плани 
розвитку вищої освіти в плани економічного розви-
тку регіонів. У багатьох країнах у сфері освіти функ-
ціонують координуючі органи – у США, наприклад, 
координаційні ради в ряді штатів, у ФРН – постій-
на конференція міністрів земель, у Франції – націо-
нальна рада вищої освіти й наукових досліджень, у 
Великобританії – комітет віце-канцлерів і ректорів 
університетів і т.д. Державний контроль при цьому 
є одним з методів управління, а автономія ВНЗ – од-
нією з функцій управління.

Політика уряду Великобританії, відповідно, пе-
редбачає, що: 

• університети повинні менше залежати від дер-
жавного фінансування, більше покладатися на різні 
джерела доходів;

• асигнування держави на оплату праці виклада-
чів і науково-дослідну діяльність повинні розмежову-
ватися. Працю викладачів варто оплачувати залежно 
від числа студентів і рівня навчання, а науково-до-
слідну роботу фінансувати тільки в університетах, 
які мають досить великий науковий потенціал;

• плата за навчання диференціюється в залежнос-
ті не тільки від статусу університету, але й програм 
навчання; 

• оплата праці викладачів також повинна дифе-
ренціюватися; 

• університети фінансуються державою за контр-
актами, утому числі на виконання наукових робіт і 
надання послуг; 

• університети знаходять додаткові джерела до-
ходів і здійснюють програми безперервної освіти;

• система стипендій повинна замінятися систе-
мою позик [5, c. 146-152].

У Франції державні університети із правової 
точки зору також є автономними. Відносини уні-
верситету з державою регулюються угодами (контр-
актами), які університети складають з органами дер-
жавного управління. У цих договорах фіксуються 
зобов’язання університетів перед державою віднос-
но розвитку вищої освіти й наукових досліджень і 
зобов’язання держави перед університетами по фі-
нансуванню й відкриттю викладацьких вакансій. 

Державна система освіти у Франції централізова-
на й регламентована законодавчими актами, декре-
тами й інструкціями органів державного управління. 
Структура і функції ВНЗ, навчальні плани і програ-
ми, незважаючи на оголошену університетську авто-
номію, значною мірою визначаються саме інструк-
ціями міністерства національної освіти, дирекцією 
вищої освіти, яка вирішує багато оперативних пи-
тань у діяльності ВНЗ, дирекцією персоналу вищої 
освіти, яка вирішує кадрові питання, адміністратив-
ними й фінансовими службами [3].

Австрія нещодавно запровадила новий принцип роз-
поділу прав і відповідальності міністерства освіти і уні-
верситетів. Міністерство проводить дослідження ринку 
спеціальностей і фахівців, які потрібні зараз і будуть 
потрібні країні в майбутньому, замовляє і фінансує 
підготовку таких спеціалістів. При цьому університет 
бере на себе відповідальність за спосіб підготовки, за 
розробку потрібних програм і курсів. Міністерство не 
може директивно впливати на цей процес. І хоча деякі 
австрійські університети з побоюванням дивляться на 
збільшення відповідальності і обсягу роботи, до яких 
призводить автономія, німецькі університети вже ви-
явили зацікавленість у такій моделі. 

Аналіз проблеми університетської автономії й 
академічних свобод свідчить, що й у розвинених кра-
їнах ця проблема вимагає додаткових обґрунтувань. 
Тим більше що останнім часом з’явилися нові факто-
ри, що ускладнили пошук оптимальних рішень, які 
задовольняли б державу, академічне співтовариство, 
суспільство в цілому. Найважливішим з цих факто-
рів є тенденція до масовості вищої освіти. В цих умо-
вах держава, зацікавлена в зміцненні позицій країни 
у світі, не може повністю відмовитися від втручання 
у справи вищої школи. Світовий досвід підтверджує, 
що хоча використання ринкових відносин змушує 
комерційні організації у сфері освіти діяти відпові-
дально, за допомогою одних лише ринкових принци-
пів виявити й повно реалізувати потреби суспільства 
в підготовці фахівців неможливо.
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Незважаючи на позитивні зрушення у розвитку 
освіти в ході її модернізації, у цій сфері зберігаються 
численні проблеми, які не дозволяють говорити про те, 
що вжиті заходи задовольняють суспільство. Серед на-
зрілих проблем сфери освіти України слід виділити:

- нерозвиненість безперервної професійної освіти 
як механізму забезпечення поточних та перспектив-
них потреб суспільства, що динамічно розвивається, 
й економіки в професійних кадрах необхідної квалі-
фікації;

- неефективність системи фінансово-економічних 
механізмів ресурсного забезпечення освітньої діяль-
ності на всіх рівнях освіти;

- відсутність механізмів зосередження ресурсів на 
найбільш пріоритетних напрямах розвитку освіти;

- недостатня інтеграція освіти і науки;
- низький рівень залучення української освіти у 

світовий освітній простір.
Висновки з проведеного дослідження. На сьогодні 

в Україні сформовано всі основні елементи ринку по-
слуг вищої освіти, які необхідні для його ефективно-
го функціонування. Разом з тим існують проблеми, 
що уповільнюють розвиток даного ринку. Для їх ви-
рішення потрібно здійснити наступні заходи:

- підвищити конкурентоздатність освітніх послуг 
вітчизняних ВНЗ, для чого провести аналіз їхньої 
якості з точки зору потреб регіонів, держави та сві-
тової спільноти у сфері професійної підготовки;

- реформувати сучасну мережу освітніх закладів 
із тим, щоб вона відповідала потребам економіки ре-
гіонів, інтеграції освіти і науки та інноваційним тех-
нологіям навчання;

- забезпечити рівний доступ до освітніх послуг 
вищої школи усім категоріям громадян, незалежно 
від рівня їх доходів, віку, здібностей та соціального 
статусу;

- посилити співпрацю між ВНЗ та підприємниць-
кими структурами щодо мотивації роботодавців до 

співробітництва з вищими навчальними закладами, 
участі у розробці стандартів вищої освіти, надання 
баз для проходження практики студентами та пер-
шого робочого місця випускникам;

- удосконалити роботу із залучення до навчан-
ня іноземних студентів, оскільки збільшення їхньої 
кількості прямо впливає на фінансове становище на-
вчального закладу, його престиж, оцінку ефектив-
ності його діяльності;

- удосконалити фінансування вищої освіти, збіль-
шивши частку бюджетного фінансування тих на-
прямів підготовки, які є визначальними для регіо-
нального розвитку та потреб інноваційного розвитку 
економіки, а також диверсифікувати джерела фінан-
сування.

Запропоновані та інші заходи вдосконалення 
функціонування ринку послуг вищої освіти потребу-
ють більш детального вивчення, кожен з них може 
бути предметом окремого дослідження.

БІБЛІОГРАФІЧНИЙ СПИСОК:
1. Задумкин К.А. Региональная инновационная система: теория 

и практика формирования / К.А. Задумкин, И.А. Кондаков ; под 
рук. д.э.н., проф. В.А. Ильина. – Вологда : Вологодский научно-
координационный центр ЦЭМИ РАН, 2008. – 72 с.

2. Ржепішевська В.В. Проблеми та перспективи функціонування 
вищих навчальних закладів у регіональній інноваційній системі /  
В.В. Ржепішевська [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://old.niss.gov.ua/Monitor/mart2009/7.htm.

3. Болонський процес – структурна реформа вищої освіти на єв-
ропейському просторі [Електронний ресурс]. – Режим доступу :  
http://kpi.ua/bologna.

4. Другов О. Проблеми та напрями модернізації вищої освіти в 
Україні / О. Другов // Вісник КНЕТУ. – 2007 – № 5. – С. 127-134.

5. Антошкіна Л. І. Вища освіта в системі суспільних інтересів : 
[монографія] / Л. І. Антошкіна. – Донецьк : ТОВ «Юго-Восток, 
Лтд», 2008. – 284 с.

6. Каленюк І. С. Розвиток вищої освіти та економіка знань : [моно-
графія] / І. С. Каленюк, О. В. Куклін. – К. : Знання, 2012. – 343 с.

УДК 338.2;330.322.12:330.55

Рамський А.Ю.
кандидат економічних наук, доцент,

доцент кафедри фінансів, менеджменту та економіки
Київського університету імені Бориса Грінченка

ПОНЯТТЯ ТЕОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ РІВНОВАГИ  
ЯК ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ РИНКУ ІНВЕСТИЦІЙ

Статтю присвячено дослідженню поняття ринку інвестицій та окремих положень теорії економічної рівноваги. Визначено 
основні складові ринку інвестицій, умови досягнення рівноваги попиту і пропозиції на ринку та особливості його формування для 
України за сучасних нестабільних умов функціонування. Значну увагу приділено питанням забезпечення реалізації інвестиційно-
го потенціалу домашніх господарств на ринку інвестицій. Обґрунтовано класифікацію інвестиційних продуктів та їхнє наповнення 
для забезпечення конкурентоздатності на ринку інвестицій.

Ключові слова: ринок інвестицій, економічна рівновага, заощадження домогосподарств, інвестиційний продукт, інвестування.

Рамский А.Ю. ПОНЯТИЕ ТЕОРИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ КАК ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
ИНВЕСТИЦИЙ

Статья посвящена исследованию сущности понятия рынка инвестиций, а также отдельных положений теории экономического 
равновесия. Определены основные составляющие рынка инвестиций, условия достижения равновесия спроса и предложения на 
рынке и особенности его формирования для Украины в современных нестабильных условиях функционирования. Значительное вни-
мание уделено вопросам обеспечения реализации инвестиционного потенциала домашних хозяйств на рынке инвестиций. Обосно-
вана классификация инвестиционных продуктов и их наполнение для формирования конкурентоспособности на рынке инвестиций.
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