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Перехід суспільства на черговий щабель цивілізованого розвитку вимагає 

формування світогляду нового типу, що може бути досягнуто лише за умови набуття 

членами суспільства відповідних знань та вмінь. Вирішальну роль в забезпеченні для цього 

необхідних умов має відігравати належний розвиток системи освіти. 

 Освіта – основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, 

економічного розвитку суспільства і держави [1]. Вона є однією із найважливіших 

складових людського розвитку та покликана задовольняти як потреби особистості в 

отриманні знань, вмінь та навичок, так і суспільства в підготовці кваліфікованих кадрів [2]. 

Сучасна освітня система в Україні представлена дошкільною, загальною 

середньою, професійно-технічною, вищою і післядипломною освітою (аспірантура та 

докторантура). Поява комерційних відносин у сфері освіти, формування мережі приватних 

навчальних закладів спричинила формування ринку освітніх послуг, як системи товарно-

грошових відносин, що складаються між суб’єктами освітнього процесу для досягнення 

визначеної мети, яка функціонує на принципах підприємництва та законах товарного 

виробництва. 

Сучасний ринок освітніх послуг можна охарактеризувати так: 

 поглиблення селективної функції освіти; 

 розвиток функції адаптації освіти і людини до нових можливостей навчання, 

перенавчання, підвищення кваліфікації; 

 посилення конкурентоспроможності та динамічності працівника на ринку праці; 

 диференціація форм і видів освітніх послуг; 

 створення напруги на ринку праці через отримання випускниками 

незатребуваних спеціальностей; 

 формування недержавної освіти на всіх рівнях; 

 зміна суспільної думки, в яких освіта стала сприйматися як найважливіша умова 

виживання, основа матеріального благополуччя; 

 орієнтація молоді на престижні професії тощо. 

Освітня послуга виступає на ринку освіти товаром, хоча й досить своєрідним. 

Треба відмітити, що його особливість перш за все полягає у тому, що вона одночасно й 

надається, й споживається. Товаром на ринку освітніх послуг є знання, вміння і навички, 

запропоновані суб'єктами цього ринку (вузами, приватними викладачами, училищами, 

коледжами тощо). 

Ринок освітніх послуг слід розглядати в двох аспектах: як самостійний елемент та 

як частину ринку праці. Однією з проблем ефективного функціонування механізму 

кадрового забезпечення економіки є розрізненість інтересів бізнесу, держави та навчальних 

закладів. Це призводить до відокремлення ринку освітніх послуг від ринку праці. У 

підготовці кадрів навчальні заклади орієнтується на запити абітурієнтів і їх батьків, а не 

роботодавців [3]. Хоча, насамперед ефективність ринку освітніх послуг виявляється лише 

через ринок праці, де зосереджений професійно-кваліфікаційний потенціал молодих 

спеціалістів і де відбувається їх професійна самореалізація. Формування ринку освітніх 

послуг в Україні можливе шляхом досягнення збалансованості між попитом і пропозицією 

на ринку праці.  

Інвестиційна політика в освітній сфері України, як відомо, поступається іншим 

країнам із перехідною економікою за рівнем інвестицій. Причинами такої ситуації є 

нестабільність податкового законодавства і високий рівень оподаткування факторів праці 

та капіталу 
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В останні роки в Україні відбулися певні позитивні зміни у справі вдосконалення 

системи вищої освіти. Результативним був процес упорядкування мережі вищих 

навчальних закладів на центральному і регіональному рівнях управління. Виконано значну 

частину програми оптимізації мережі вищих закладів освіти І-ІІ рівнів акредитації, 

ліквідовано дрібні та безперспективні технікуми, училища, укрупнено однопрофільні 

навчальні заклади, деякі з них стали структурними підрозділами закладів вищих рівнів 

акредитації – інститутів, академій, університетів. Сьогодні Україну зараховують до країн з 

так званими мегасистемами вищої університетської освіти, тобто до країн, де у вищих 

навчальних закладах навчається понад 1 млн. студентів [4]. 
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