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УДК 657.6:006(477) Б. І. Вороновський

ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ НА РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ

Анотація. Проаналізовано перспективи розвитку ринку освітніх послуг. Розкриті переваги та недоліки 

експортних операцій у сфері освіти. Розглянуто основний напрямок удосконалення ринку освітянських послуг.

Ключові слова: економіка, освітні послуги, ринок, експорт послуг, вища освіта.

Summary. The prospects of market of educational services development are analyses. Advantages and lacks of 

export operations are exposed in the field of education. Basic direction of improvement of market of educational ser-

vices is considered.

Key words: economy, educational services, market, export of services, higher education.

Постановка проблеми. Ринок освітянських по-

слуг в інформаційному суспільстві стає частиною 

економіки та по суті єдиним способом виживання 

ВНЗ. Розвинуті країни фінансують з державного 

бюджету перш за все освіту на рівні середньої шко-

ли. Вища освіта все більше орієнтується на ринкові 

відносини. Чим вище національній рейтинг того 

чи іншого університету, тим дорожче коштує нав-

чання в ньому. Сьогодні формується новий сектор 

економіки — економіка освітянських послуг.

Всесвітня торгова організація (ВТО) вклю-

чила освіту до списку послуг, що відповідно до 

Генеральної угоди з торгівлі послугами (General 

Agreement Trading Service) регулюються її поло-

женнями (йдеться про свободу транснаціональ-

ного переміщення учнів і викладачів, освітян-

ських програм, діяльності ВНЗ в національному 

та міжнародному масштабах і т. ін.).

Ринок освітянських послуг у сфері вищої шко-

ли став реальністю для відносно бідних країн Схід-

ної Європи та африканських країн. Вища освіта 

стає експортною галуззю. Тому українські та ро-

сійські вищі навчальні заклади мають можливість 

знайти свою нішу в експорті освітянських послуг.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Підходи 

до трактування освіти в економічному аспекті сфор-

мульовані в класичних роботах У. Петті, А. Сміта, 

Д. Рікардо, які стали відправною точкою розвит-

ку цього напрямку наукових пошуків. Вивченням 

освітянських послуг займалися такі науковці, як 

О. Кратт, Т. Оболенська, С. Юрій та ін. Теорети-

ки західної економіки освіти Т. Шульц, Г. Беккер, 

В. Вейсборд, Дж. Трейсон та ін. охарактеризували 

природу і критерії ефективності витрат на освіту.

Мета статті — розгляд перспектив розвитку 

експорту освітянських послуг в Україні та Росії.

Виклад основного матеріалу. Значимість краї-

ни в ХХI столітті визначається не розмірами її те-

риторії і наявністю сировинних запасів, а рівнем 

розвитку економіки, показником якої є вироб-

ництво високотехнологічної, наукомісткої про-

дукції, включаючи виробництво знань і експорт 
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освітніх послуг. На жаль, Росія та Україна мають 

сировинній напрямок розвитку економіки, орі-

єнтований на вивезення природної сировини і 

переборку її за кордоном в обмін на отримання 

готових промислових товарів та продовольства, а 

не для економіки інноваційного суспільства.

У цілому в світі освіта — одна з найбільш бурх-

ливо зростаючих та перспективних сфер економі-

ки. За оцінками спеціалістів, в усьому світі обсяги 

попиту та пропозиції освітянських послуг ростуть, 

а в країнах, що найбільш динамічно розвиваються, 

темп їх щорічного росту досягає 10–15 %. Своїм по-

тенціалом та логікою розвитку сфера послуг при-

тягує до себе все більшу увагу інвесторів. Окупність 

інвестицій в освіту складає від 3 до 6 доларів на 

кожний вкладений долар. Але така віддача досяга-

ється не відразу, вона відстрочена в часі та потребує 

проміркованої експортної політики.

Епоха безкоштовної масової вищої освіти за-

кінчується. У Німеччині зростає думка про неефек-

тивність безкоштовної вищої освіти та про сильний 

тягар такої соціальної політики у сфері вищої освіти. 

Освіта з безкоштовної привілеї переходить в товар, 

точніше, послугу нематеріального характеру.

Згідно з аналітичними даними Організації 

економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР) 

кількість студентів Україні та Росії виросте порів-

няно з 2012 р. У світі до 2020 р. кількість студентів 

збільшиться на 70 %, і відбудеться перерозподіл 

місця їхнього навчання. Прогнозний аналіз ринку 

освітянських послуг на 2020 р. наведено на рис. 1.

кількість вищих навчальних закладів III–IV рів-

нів акредитації усіх форм власності склала 334. 

Англія має лише 96 вузів, Франція — 78, Італія — 

65, Польща — 11 (рис. 2).

Рис. 1. Прогноз ринку освітянських послуг до 2020 р.

Основними світовими постачальниками іно-

земних студентів є 2 країни — Китай (понад 500 

тисяч студентів, які навчалися за різними програ-

мами в зарубіжних ВНЗ) та Індія (близько 200 ти-

сяч). Наприклад, тільки в США кількість китай-

ських студентів (включаючи вихідців із Тайваню) 

становить понад 110 тисяч осіб, а з Індії — 94,6 

тисяч осіб. У той же час в Росії кількість китай-

ських студентів — 17 тисяч, а в Україні — 6 тисяч. 

Основна конкуренція на світовому ринку освітніх 

послуг відбувається між країнами Західної Євро-

пи, Північної Америки, Австралією та Японією.

У всьому світі обсяги попиту та пропозиції 

освітніх послуг збільшуються, особливо в краї-

нах, що розвиваються. В Україні в 2012–2013 н. р. 

Рис. 2. Кількість вищих навчальних закладів 

(2012–2013 н. р.)

Основною рушійною силою російського та 

українського експорту освітянських послуг є 50 

вузів, у яких у 2011–2013 академічних роках на-

вчалися очно або заочно 98,2 % всіх іноземних 

громадян, які отримували вищу освіту або нав-

чалися за іншими формами (програмами) у за-

кордонних філіях, представництвах та інших 

структурних підрозділах російської та української 

вищої школи. У Росії найбільший відсоток іно-

земних студентів навчається у Москві та Санкт-

Петербурзі, а в Україні м. Харків займає перше 

місце за кількістю іноземних студентів (12350), а 

друге — м. Київ (7983).

Ринок освітніх послуг являє собою ринок, на 

якому взаємодіють попит на освітні послуги з боку 

основних суб’єктів господарювання (окремих осо-

бистостей, підприємств і організацій, держави) та 

їх пропозиція різними освітніми закладами. Ринок 

освітніх послуг не є регулятором безпосередньої 

купівлі-продажу освітніх послуг, а лише створює 

умови для задоволення попиту та пропозиції.

Зараз в Україні здобувають освіту більш як 

53,4 тис. іноземців із 134 країн світу. Але в україн-

ських університетах прагнення до збільшення 

прибутків за рахунок іноземців іноді завдає шко-

ди якісним характеристикам освіти. Університети 

все більше стають схожими на корпорації. Глоба-

лізація впливає на прагнення включитися у світо-

вий освітній простір, що виявляється в гонитві за 

статусом і престижем університету. Університет-

ська освіта розвинених країн світу розвивається 

як експортна галузь. Українські університети не є 

винятком. Стрімке зростання кількості іноземних 

студентів в українських університетах таїть у собі 

ще багато суперечностей.

Функціонування ринку освітніх послуг в 

Україні показало неефективність так званого 

ринкового саморегулювання через механізм кон-

куренції, попиту, пропозиції та ринкових цін.

Споживачі вищої освіти перш за все цінують: 

а) максимальне скорочення фізичних зусиль, 

тобто «доступність» або «зручність» отримання 

очікуваного результату; б) ефективність і еконо-

мічну усередненість («платити менше — отрима-

ти більше»); в) яскраві функціональні «упаковки» 

навчальних програм, що полегшують вживання 
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«товару», в ролі якого виступають знання та вмін-

ня; г) подальшу максимальну комерційну реалізо-

ваність здобутих знань [2].

Ринок освітянських послуг не є ринком до-

сконалої конкуренції, оскільки не виконуються 

важливі умови чистої конкуренції, такі як:

— наявність стандартного характеру продукції;

— відсутність бар’єрів для входу та виходу з 

ринку;

— доступність економічної інформації;

— відсутність контролю над цінами з боку 

держави.

Суттєвою особливістю ринку освітніх послуг 

є наявність великої кількості суб’єктів ринкових 

відносин:

— виробники освітніх послуг (освітні устано-

ви всіх рівнів та індивідуальні виробники);

— споживачі освітніх послуг (окремі особи, 

підприємства та організації, органи державного, 

регіонального та місцевого управління);

— посередники (служби зайнятості, біржі 

праці, органи реєстрації, ліцензування та акре-

дитації освітніх установ, освітні фонди, асоціа-

ції освітніх установ і підприємств, спеціалізовані 

освітні центри та ін.);

— постачальники, що забезпечують процес 

виробництва освітніх послуг необхідними для 

цього ресурсами;

— громадські інститути, причетні до просу-

вання освітніх послуг на ринку.

Ринок освітніх послуг має низку особливостей:

— високий динамізм;

— територіальну сегментацію і локальний ха-

рактер;

— значну швидкість обігу капіталу;

— велику чутливість освітньої послуги до 

ринкової кон’юнктури.

Ринкові відносини виробництва освітніх по-

слуг мають специфіку, пов’язану з державним 

втручанням і регулюванням найбільш важливих 

послуг, а також із обмеженнями на приватнопід-

приємницьку діяльність. Отже, найважливішим 

чинником розвитку експорту освітянських послуг 

є необхідність вироблення в Україні і Росії дер-

жавної політики відносно експорту цих послуг.

Освітня послуга — це не той товар, який ку-

пується незалежно від встановленої на нього ціни, 

як товари першої необхідності. Ціновий фактор 

не завжди є провідним. Існує інформаційна аси-

метрія. Ринок освітянських послуг монополізова-

ний. Кількість організацій, що пропонують освітні 

послуги, значна, тип послуги диференційований; 

контроль над ціною може мати місце, але в досить 

вузьких межах, умови вступу в галузь відносно лег-

кі; нецінова конкуренція наведена у виді реклами, 

статусу освітнього закладу, зразка диплома тощо. 

Вартість навчання кожним ВНЗ визначається са-

мостійно, але, як правило, вона для іноземців на 

третину перевищує вартість навчання для україн-

ців-контрактників. За даними МОН України, вар-

тість освітніх послуг для іноземних студентів коли-

вається в межах від 12,0 тис. грн. до 35,0 тис. грн. на 

рік (1,5–4,5 тис. дол. США) [1].

Висновки. За всіма видимими ознаками, 

вища освіта фактично стає експортною галуззю, 

а російські та українські університети переходять 

на економічні засади, перетворюючись в органі-

зоване підприємництво — корпорацію, враховую-

чи минулий досвід, адже частка Радянського Со-

юзу на світовому ринку освітніх послуг складала 

більш ніж 10 %, а Україна займала другу сходинку 

за обсягом кількості іноземних студентів після 

Російської Федерації. До цього треба додати зна-

чний внесок російських та українських науков-

ців у розвиток фундаментальних наук, високий 

рівень освіченості населення, наявність великої 

культурної спадщини та унікальні педагогічні 

традиції. Усе це дає підстави зіставляти освіту в 

Росії та в Україні з розвинутими у соціально-еко-

номічному відношенні країнами сучасного світу і 

шукати методи конкуренції з ними.
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