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ФОРМУВАННЯ РИНКУ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 
 
В статті досліджується стан ринку послуг у сфері вищої освіти України в період 2010-2020 рр. Автори визначають 

основні фактори, які впливають на динаміку кількості закладів вищої освіти України. 
Проведено порівняльний аналіз розподілу та структури витрат на освіту за провайдерами та функціями освіти в 

2019 та в 2020 роках. Проаналізовано динаміку зміни кількості закладів вищої освіти в Україні за період 2010-2019 рр., а 
також динаміку зміни кількості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти в Україні за даний період. Досліджено 
розподіл кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України за Міжнародною стандартною класифікацією освіти. 
Проведений в дослідженні кореляційний аналіз чинників впливу на динаміку зміни кількості закладів вищої освіти свідчить 
про скорочення загальної потреби в висококваліфікованих спеціалістах, що є результатом скорочення окремих галузей 
економіки.  
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THE EDUCATIONAL SERVICES UKRAINIAN MARKET FORMATION  

AT THE PRESENT STAGE 
 
The article examines the state of the services market in the field of higher education in Ukraine in the period 2010-2020. 

The authors identify the main factors that affect the dynamics of the number of higher education institutions in Ukraine. 
A comparative analysis of the distribution and structure of education costs by providers and functions of education in 

2019 and 2020 was conducted. The dynamics of changes in the number of higher education institutions in Ukraine for the period 
2010-2019, as well as the dynamics of changes in the number of students studying in higher education institutions in Ukraine 
during this period, were analysed. The distribution of the number of pupils, trainees, and students of educational institutions of 
Ukraine according to the International Standard Classification of Education was studied. Special attention was paid to the regional 
aspect of placement of higher education institutions. The uneven location of higher education institutions is justified by the fact that 
research and educational centres were formed in regions with the most powerful industrial potential. 

The correlational analysis of factors influencing the dynamics of changes in the number of higher education institutions 
conducted in the study showed that, in addition to the demographic situation (R=0.88), the average number of full-time employees 
(R=0.96) has a significant impact on the higher education system. This indicates a reduction in the overall need for highly qualified 
specialists. Undoubtedly, this is the result of the reduction of certain branches of the economy and the corresponding decrease in 
the demand for certain specialties from the side of applicants. This is due to the availability of vacancies on the labour market. At 
the same time, it has been proven that the average monthly salary level and the number of unemployed have no significant impact 
on the dynamics of changes in the number of higher education institutions. 

Key words: market, educational service, university, analysis, Ukraine. 

 

Постановка проблеми у загальному вигляді 

та її зв’язок з важливими науковими чи практичними завданнями 

Ринок освітніх послуг є одним з видів ринку послуг. Саме на цьому ринку створюються передумови 

для забезпечення розвитку людського потенціалу країни. Одним з найважливіших сегментів ринку освітніх 

послуг є ринок послуг в сфері вищої освіти. В умовах демографічної кризи в європейських країнах, в тому 

числі і в Україні, відбувається скорочення чисельності потенційних студентів і, відповідно, зростає 

конкуренція між закладами вищої освіти (університетами).  
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Для забезпечення високого рівня конкурентоспроможності університету як на регіональному рівні, 

так і на національному рівні, менеджмент університету має розуміти, за яких умов відбувається розвиток 

ринку послуг в сфері вищої освіти, як держава впливає на цей ринок. При прийнятті стратегічних рішень 

щодо розвитку університету необхідно враховувати фактори, що впливають на ситуацію на даному ринку. 

Визначення принципів формування та розвитку ринку освітніх послуг на прикладі ринку послуг в сфері 

вищої освіти є важливим для збереження конкурентоспроможного рівня освітніх послуг в Україні. 

 

Аналіз останніх досліджень та публікацій 

Аналіз особливостей формування та розвитку ринку освітніх послуг займає суттєве місце в 

наукових дослідженнях вітчизняних та закордонних науковців. Серед них можна, зокрема, виділити 

дослідження таких вчених, як А. Остенда [1, 2], Т. Несторенко [3]. Дослідженню факторів зовнішнього 

середовища, в якому розвивається ринок освітніх послуг, присвячені праці Н. Гавриленко [4, 5], О. Поліщук, 

Т. Кулініч, Н. Мартинович, Ю. Попової [6]. Так як фактори зовнішнього середовища суттєво впливають на 

процес формування цін на послуги та на їх рівень [7, 8], то зміни ситуації на ринку освітніх послуг 

призводять до необхідності перегляду цін на освітні послуги, що надаються університетами. 

Варто зазначити, що здобувачі вищої освіти розглядаються не тільки у ролі споживачів освітніх 

послуг [9], які пропонуються університетом, але і у ролі стейкхолдерів, які беруть активну участь у 

формуванні самої послуги в сфері вищої освіти [2, 10].  

Застосування маркетингових інструментів для підвищення рівня конкурентоспроможності закладів 

освіти на ринку освітніх послуг розглядаються в дослідженнях Т. Григорчука [11], Н. Мартинович, 

В. Горник, Е. Бойченко [12], О. Чукурної [13], М. Швардак [14]. 

 

Формулювання цілі статті 

Метою статті є дослідження стану ринку послуг у сфері вищої освіти України в період 2010-2020 

рр. та визначення основних факторів, які впливають на динаміку кількості закладів вищої освіти.  

 

Виклад основного матеріалу 

Розглядаючи регуляторні функції держави на освітні послуги в системі вищої освіти, можна 

відзначити, що держава витрачає найбільшу частку коштів саме на фінансування освітніх послуг. В цьому 

контексті цікаві аналітичні висновки можна зробити за даними Державного комітету статистики України, за 

даними якого видно розподіл витрат на освіту за провайдерами (постачальниками послуг) та функціями 

освіти (рис.1). 

 
Рис.1. Розподіл витрат на освіту за провайдерами (постачальниками послуг) та функціями освіти,  

усього за 2020 р. (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Як видно з даних Держкомстату України, державне фінансування послуг у сфері вищої освіти 

складало в 2020 році усього 214120417,7 грн. Значна сума видатків розподіляється на адміністративні 

послуги та комунальні витрати, шо свідчить про необхідність утримання матеріально-технічної бази 

системи освіти в Україні. 

В розрізі вищої освіти найбільший розмір фінансових витрат спостерігається в частині 

фінансування стипендій, субсидій, трансфертів для населення. На другому місці знаходяться витрати на 
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підручники та канцелярські товари, на третьому місці в системі вищої освіти знаходяться витрати на 

другорядну діяльність, шо пов’язана с навчанням (рис.2). 

 
Рис.2. Структура витрат на освіту за провайдерами (постачальниками послуг) та функціями освіти в системі вищої освіти за 

2020 р. (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Розподіл витрат на освіту за провайдерами (постачальниками послуг) та функціями освіти в системі 

вищої освіти за 2020 р., навпаки, демонструє відносно незначні видатки на адміністративні послуги та 

комунальні витрати, що пов’язано зі значною економією коштів у період пандемії COVID-19. Крім того, 

відбулося скорочення в цей період на інвентар та транспортні послуги, що також є результатом впливу 

пандемії короновірусу. 

Розподіл витрат на освіту за фінансуючими організаціями та функціями освіти за 2019-2020 рр. 

свідчить про те, що держава збільшує фінансування послуг у сфері освіти в державному (рис.2) та 

недержавному секторі (рис.3). 

 

 
Рис.3. Розподіл витрат на освіту за фінансуючими організаціями та функціями освіти за 2019-2020 рр. в державному секторі 

України (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Крім того, у державному секторі спостерігається збільшення витрат на медичні послуги та інвентар 

та обмундирування й транспортні послуги. 

В недержавному секторі медичні та фінансові послуги взагалі не мають фінансування. Інші 

напрямки фінансування в недержавному секторі надання освітніх послуг за період 2019-2020 р. 

залишаються приблизно на однаковому рівні з незначним зниженням в 2020 р. (рис.4). 
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Рис.4. Структура витрат на освіту за фінансуючими організаціями та функціями освіти за 2019-2020 рр. в державному секторі 

України (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Одним з чинників трансформації системи надання освітніх послуг є скорочення кількості закладів 

вищої освіти. Аналіз статистичних даних щодо кількості університетів в України свідчить про процес 

скорочення вишів. Згідно з даними Держкомстату на 2019 р., кількість університетів складала 282 – 

порівняно з попередніми роками, спостерігається тенденція скорочення (рис.5). 

 
Рис. 5. Динаміка зміни кількості закладів вищої освіти в Україні за період 2010-2019 рр. (розроблено авторами на основі [15]) 

 

За період, який аналізується, скорочення кількості закладів вищої освіти відбулося на 15% проти 

36%-го скорочення кількості студентів (рис. 6). 

 
Рис. 6. Динаміка зміни кількості студентів, які навчаються в закладах вищої освіти в Україні за період 2010-2019 рр. 

(розроблено авторами на основі [15]) 
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Виходячи з наведених даних, темпи скорочення кількості студентів в закладах вищої освіти більше 

ніж вдвічі випереджують темпи скорочення саме закладів вищої освіти.  

Розподіл кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України за Міжнародною 

стандартною класифікацією освіти МСКО 2011 представлений на рис.7. 

 
Рис. 7. Розподіл кількості учнів, слухачів та студентів закладів освіти України за Міжнародною стандартною класифікацією 

освіти – МСКО (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Як видно з наведених даних, найбільша кількість студентів обирає навчання на бакалавраті. 

Короткий цикл вищої освіти та магістратура знаходяться на однаковому рівні. Наведена статистика також 

демонструє тенденцію зниження загальної кількості студентів за усіма формами навчання. Проте, кількість 

студентів, які бажають отримати базову вищу освіту на бакалавраті, в Україні залишається відносно 

стабільною. Зниження кількості бажаючих навчатися в магістратурі можна пояснити мобільністю студентів 

та можливістю продовжити навчання в магістратурі в європейському університеті.  

Загалом, інтеграція української освіти в систему вищої освіти ЄС значно розширила можливості 

отримання освіти в закордонних університетах для українських абітурієнтів. Це сприяло інтернаціоналізації 

науки і освіти, більшій мобільності студентів та викладачів, обміну здобутками та досвідом в сфері 

наукових досліджень та надання освітніх послуг. 

Євроінтеграційні процеси значно підсили позиції української науки та освіти на міжнародному 

рівні. Проте, мали також певні наслідки для системи вищої освіти України та вплинули на рівень 

конкуренції між закладами вищої освіти України та Європейського Союзу. З одного боку, українські 

університети повинні були впроваджувати новий підхід щодо системи якості освітніх послуг, що, 

безумовно,. є позитивним поштовхом до подальшого розвитку. З іншого боку, українські університети 

вимушені конкурувати з європейськими університетами, створюючи єдиний ринок освітніх послуг. 

Прагнення до стандартизації якості освітніх послуг поряд зі збереженням унікальності навчальних програм 

створює умови для нормалізації конкурентного середовища, надаючи можливість студентам обрати більш 

якісну освітню послугу. Але не всі українські заклади вищої освіти мали можливість адаптуватися до змін та 

запровадити якісно орієнтований підхід при наданні освітніх послуг. Ситуація, що склалася, призвела до 

регіонального розподілу найбільш перспективних університетів, які мають відповідну матеріально-технічну 

складову. До речі, наявність матеріального забезпечення у складі освітньої послуги є однією з 

характеристик її якості та неможливості її надання без відповідної матеріальної бази. 

Така конкурентна ситуація в сфері надання освітніх послуг та регулювання попиту на них з боку 

держави призвела до концентрації наукової та матеріально-технічної бази в сфері надання освітніх послуг в 

певних регіонах України (рис.8). 

Ґрунтуючись на статистичних даних, можна констатувати той факт, що в Україні сформувались 

потужні науково-освітні центри у м. Київ, Харківській, Львівській, Одеській та Дніпропетровській областях. 

Цей процес також пояснюється тим, що дані регіони мають найбільш потужний промисловий потенціал, на 

базі якого були сформовані науково-дослідницькі центри та система університетської освіти.  

Враховуючи вище наведені дані щодо аналізу ринку освітніх послуг, слід визначити чинники, які 

вплинули на тенденції скорочення закладів вищої освіти та кількості студентів, які є основними 

споживачами освітніх послуг. 

Для вирішення цього завдання в роботі було досліджено основні системні чинники впливу на 

розвиток системи вищої освіти в розрізі зміни кількості університетів та студентів внаслідок їх постійного 

впливу. Визначені чинники впливають на систему в цілому та мають певний взаємозв’язок з іншими 
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чинниками впливу. Обрані чинники системного впливу було проаналізовано за допомогою кореляційного 

аналізу, результати якого наведені в табл.1.  

 
Рис. 8. Розподіл кількості закладів вищої освіти за регіонами України (розроблено авторами на основі [15]) 

 

Таблиця 1 

Кореляційний аналіз чинників впливу на динаміку зміни кількості закладів вищої освіти (розроблено 

авторами на основі [15]) 

Рік 

Кількість 

університе

тів, 

академій, 

інститутів 

- усього, 

од 

Кількість 

студентів - 

усього, осіб 

Середня 

чисельність 

постійного 

населення 

Середня 

чисельність 

наявного 

населення 

Середньообліко

ва кількість 

штатних 

працівників 

Середньо

місячна 

заробітна 

плата 

Безробітне 

населення, у 

середньому, 

тис. осіб 

2011 330 2 066 667   10083 2 648 1 660,9 

2012 326 1 899 138 45706100 45633600 10123 3 041 1 589,2 

2013 316 1 770 311 45496435 45439822 9720 3 282 1 510,3 

2014 309 1 673 287 42831400 43001000 8959 3 480 1 847,1 

2015 277 1 437 955 42675300 42844900 8065 4 195 1 654,0 

2016 288 1 375 160 42502900 42672500 7868 5 183 1 677,5 

2017 287 1 369 432 42315836 42485473 7679 7 104 1 697,3 

2018 289 1 329 964 42100165 42269802 7661 8 865 1 577,6 

2019 282 1 322 324 41858172 42027809 7443 10 497 1 486,9 

Коефіцієнт 

кореляції  0,96 0,88 0,88 0,96 -0,701 0,06 

 

Як видно з наведених даних скорочення населення впливає на скорочення студентів (R =0,96) та 

скорочення кількості закладів вищої освіти.  

Всі ці чинники мають високі значення коефіцієнту кореляції. Крім демографічної ситуації (R=0,88), 

значний вплив на систему вищої освіти має середньооблікова кількість штатних працівників (R=0,96). Це 

свідчить про скорочення загальної потреби в висококваліфікованих спеціалістах. Безумовно, це є 

результатом скорочення окремих галузей економіки та відповідному зниженні попиту на певні 

спеціальності з боку абітурієнтів. Це обумовлено наявністю вакансій на ринку праці. При тому 

середньомісячний рівень заробітної плати та кількість безробітних не  має суттєвого впливу на динаміку 

зміни кількості закладів вищої освіти. 
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Ще один чинником впливу на ринок освітніх послуг є цифровізація та тенденція переходу до 

дистанційної освіти, яка отримала стрімке зростання в умовах пандемії COVID-19. Пандемія короновірусу 

сприяла переходу в дистанційний формат навчання не тільки в системі надання освітніх послуг в закладах 

вищої освіти, але й на всіх рівнях освіти та в сфері надання суто комерційних консалтингових послуг. 

 

Висновки з дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі 

Освітні послуги в системі вищої освіти залишаються тісно пов’язаними з матеріально-технічною 

складовою університету як дослідницької бази, інноваційна складова якої є елементом освітньої послуги. 

Тому повне виділення освітньої послуги від матеріальної складової є неможливим. Враховуючи вплив 

сучасних тенденцій цифровізації всіх сфер суспільного, економічного, громадського життя, поширення 

дистанційного формату навчання є цілком обґрунтованим, але йому передує процес отримання нового 

знання як наукової складової освітньої послуги. Саме тому актуальним стає питання формування нової 

парадигми розвитку системи вищої освіти України. Це питання набуває особливого загострення в період 

введення військового стану на території України, втрати контролю над певними територіями, що призводить 

до втрати матеріально-технічної бази університетів та їх вимушеній тимчасовій зміни юрисдикції в інших 

регіонах. Цей процес супроводжується частковою або повною втратою конкурентоспроможності тимчасово 

переміщених закладів вищої освіти в Україні й неможливістю забезпечити належні умови для подальшого 

розвитку без державної підтримки. Це питання залишається дуже важливим для збереження 

конкурентоспроможного рівня освітніх послуг в Україні. Також набуває актуальності завдання 

оптимального використання обмежених ресурсів, які постають перед будь-якою системою [16], в тому числі 

і перед системою вищої освіти. Водночас виникає дослідницький інтерес щодо впливу тимчасово 

переміщених закладів вищої освіти на рівень розвитку регіонів їх тимчасового розміщення. Необхідно 

дослідити вплив тимчасово переміщених закладів вищої освіти на соціально-економічний розвиток регіонів.  
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