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Анотація. У статті розглянуто державні та ринкові механізми регулю-
вання ринку освітніх послуг. Визначено місце регулювання серед основних
функцій управління системою освіти. Розкрито необхідність удосконалення
фінансування освіти на основі поєднання державних і приватних ресурсів.
Проаналізовано існуючі світові практики співвідношення ринкових і держа-
вних механізмів регулювання. Обґрунтовано появу нових організаційно-
правових форм вищих навчальних закладів з огляду на необхідність підви-
щення ефективності фінансування системи освіти. Визначено, що напрями
та динаміка розвитку системи освіти в кожній країні визначаються держа-
вною регуляторною політикою, конкретними пріоритетами та цілями, які в
свою чергу повинні бути ув’язані з пріоритетами розвитку ринку праці.
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Вступ. Ринок освітніх послуг є важливою частиною економічної системи
будь-якої країни. При переході до економіки знань зростає його роль у форму-
ванні технологічного, інтелектуального і економічного потенціалу розвитку
країни. Такі процеси не можуть перебувати поза увагою держави і регулювати-
ся виключно ринковими механізмами.

Існує безліч підходів до участі держави у функціонуванні ринку освітніх по-
слуг — від повного контролю до збільшення ролі ринкового саморегулювання.
Зростаюча роль освіти в якісно нових економічних взаєминах вимагає перегля-
ду як існуючого набору інструментів регулювання ринку освітніх послуг, так і
пошуку оптимальної комбінації державних і ринкових механізмів. Кінцевою
метою цього пошуку виступає підвищення ефективності і результативності фу-
нкціонування освітньої галузі. При цьому варто відзначити, що ефекти від
впровадження тих чи тих механізмів спостерігаються не відразу, а через певний
період часу.

Постановка задачі.Управління сектором освіти в першу чергу зачіпає дер-
жавну освіту, але не може не зачіпати ринкові відносини. При цьому практика
показує пряму залежність рівня розвитку системи освіти в країні від ефективно-
сті управління та оптимального співвідношення державного і приватного сек-
торів. Саме ці питання вимагають поліпшення, подальшого вивчення і розробки
нових напрямків і механізмів регулювання ринку освітніх послуг.
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Питання регулювання ринку освітніх послуг розглядали у своїх роботах уче-
ні Антошкіна Л., Брюховецький В., Дьякон А., Дьякон Д., Жівітере М., Каленюк
І., Куклін О., Пекельна В., Ржепішевський В., Цимбал Л. Разом з тим, проблеми
розвитку регулятивних механізмів у сфері освіти представляють ще дуже вели-
кий простір для подальшого розгляду в контексті їх оптимізації та підвищення
ефективності.

Метою статті є визначення основних напрямів розвитку та оптимізації ме-
ханізмів регулювання ринку освітніх послуг у сучасних умовах.

Результати. Розвиток ринку освітніх послуг в умовах становлення економі-
ки знань ускладнюється під впливом великої кількості факторів. Ускладнення
освітньої практики вимагає нових підходів, розвитку існуючого інструмента-
рію, пошуку оптимальної моделі співвідношення державних і ринкових регуля-
тивних механізмів.

Досить поширена думка, що регулювання ринку освітніх послуг стосується
тільки державного сектора. Тим не менше, воно не може не враховувати ринко-
ву його частину і не впливати на відносини в цьому секторі ринку. По-перше,
розвиток приватного сектора освіти істотно залежить від змісту і ефективності
управління державним сектором в країні. По-друге, в самому державному сек-
торі також мають місце ринкові відносини.

Регулювання виступає однією з функцій управління і знаходиться у взаємо-
зв’язку з іншими його функціями, такими як планування, організація, координа-
ція, контроль, облік, аналіз тощо. Функція планування — визначати завдання, які
потрібно реалізувати в короткостроковій, середньостроковій і довгостроковій пе-
рспективі. Класично довгострокове планування передбачає формування стратегі-
чного плану, в рамках якого визначаються середньострокові завдання і коротко-
строкові цілі, тобто фінансове планування зі збереженням деякого рівня свобод.

Функція організації передбачає вибір інструментів і розподіл завдань між рі-
внями управління і його структурними підрозділами. Контроль повинен забез-
печувати відповідність кінцевих результатів поставленим цілям, а також стан-
дартам і нормативам. Якщо в результаті контролю виявляється якась невід по-
відність або порушення в розподілі сил і ресурсів, то актуальними стають меха-
нізми регулювання і подолання цих дисбалансів.

Функція регулювання передбачає використання великої кількості інструмен-
тів і методів, які загальновизнано поділяються на організаційні, економічні та
соціальні. При цьому слід погодитися з позицією про необхідність виділення
трьох рівнів регулювання системи освіти [1, с. 127].

Перший рівень регулювання передбачає вирішення питань розвитку системи
освіти окремого локалітету, регіону. Це можуть бути питання інтенсифікації
участі місцевих громад у діяльності навчальних закладів, проведення дозвіль-
них процедур і процедур перевірки відповідності нормам і нормативам тощо.

Основним рівнем регулювання, звичайно ж, виступає національний. Саме на
національному рівні визначається структура системи освіти, процеси і напрям-
ки його управління, функціонування та розвитку, ставляться завдання забезпе-
чення і підвищення конкурентоспроможності національної системи освіти.
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У даний час відбувається становлення третього рівня регулювання, причому
не стільки вже міжнародного, скільки глобального. У глобальному масштабі по-
силюються інтеграційні процеси в різних сферах діяльності вищих навчальних
закладів. Існуючі відмінності в нормативній базі, устрої освіти різних країн вима-
гають пошуку таких механізмів, які б дозволяли національним системам освіти
зберегти свої особливості та, водночас, ефективно брати участь у глобальному
просторі. Необхідно відзначити також зростаючу відкритість ринків праці різних
країн, що актуалізує важливість уніфікації вимог до підготовки фахівців.

У цілому процеси глобалізації загострюють необхідність уніфікації систем
освіти, що включає величезний комплекс питань: порівнянність рівнів і квалі-
фікацій, визнання дипломів в інших країнах; можливості мобільності студентів
і працівників. При цьому гостро стоїть питання національних особливостей і
потреб національного ринку праці. Адже на кожному ринку стандартні форми
діяльності набувають характерні риси і знаходять нові форми прояву.

Проявом зростаючої необхідності уніфікації освіти виступає Болонський
процес, у рамках якого розроблені механізми формування єдиного загальноєв-
ропейського освітнього простору. Основними принципами Болонського проце-
су є гнучкість, безперервність, мобільність, умотивованість. До загальних пока-
зників Болонського процесу відносяться: наявність дворівневої системи освіти,
кредитної системи оцінювання, загальний стандарт додатка до диплома, крите-
рії якості освіти і т.д. Така стандартизація освітніх систем і індикаторів була
підтримана досить великою кількістю країн. Учасниками Болонського процесу
в різний час стали вже 59 країн, у тому числі Австрія (1999), Великобританія
(1999), Угорщина (1999), Греція (1999), Грузія (2005), Данія (1999), Ірландія
(1999 ), Ісландія (1999), Іспанія (1999), Італія (1999), Казахстан (2010), Латвія
(1999), Литва (1999), Україна (2005), Фінляндія (1999), Франція (1999), Хорватія
(2001 ), Чорногорія (2007), Швейцарія (1999), Швеція (1999), Естонія (1999) та
інші [2].

Важливою також виступає і можливість порівняння систем освіти різних
країн за кінцевими результатами. Так, міжнародна компаративна статистика
враховує оцінку рівня освіти населення, кількість людей з вищою освітою, по-
казники вигод від освіти, обсяги фінансування системи освіти (загальні, з дер-
жавних та інших джерел, в абсолютних і відносних величинах) і т.п.

Показники функціонування системи освіти враховуються в складі інших ва-
жливих міжнародних індексів і оцінок, що ще раз підкреслює важливість освіти
для досягнення суспільного прогресу в різних сферах. Так, на глобальному рівні
в рамках Індексу людського розвитку розраховуються показники грамотності
населення країни і очікувана тривалість навчання. У рамках програми «Освіта
для всіх» розраховується Індекс розвитку освіти, варіація якого в розвинених
країнах є досить несуттєвою. Наприклад, у Німеччині, Люксембурзі і Фінляндії
рівень грамотності досягає 1,00, що є найвищим рівнем. У той же час у Порту-
галії цей показник дорівнює 0,945 пункту, а в Греції — 0,974 [3].

Таким чином, актуалізується необхідність розробки такого механізму регу-
лювання освітньої діяльності, який би на всіх рівнях (глобальному, міжнарод-
ному, національному, регіональному, на рівні вищого навчального закладу)
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враховував би всі сучасні виклики та завдання розвитку ринку освітніх послуг.
Можна погодитись із запропонованою структурою ефективного регулятивного
механізму (рис. 1).

Державне регулювання:

— визначення правил взаємодії суб‘єктів
ринку освітніх послуг;

— гарантування рівного доступу до освіти
всіх громадян;

— гарантування і контроль якості освіти;
— фінансування пріоритетних напрямів

підготовки;
— стимулювання росту експорту освітніх

послуг.

Ринкове регулювання:

— створення конкурентних умов;
— стимулювання структурних змін;
— підвищення ефективності функціонування

суб‘єктів ринку освітніх послуг;
— розширення сфери реалізації освітніх

послуг на платній основі;
— задоволення попиту на освітні послуги.

Визначення основних
принципів функціонування

Визначення масштабів
впливу

Рис. 1. Структура регулятивного механізму [1, с. 130]

Така структура являє собою загальну конструкцію, у якій представлені дер-
жавний і ринковий механізми. У той же час, їх співвідношення, баланс і ступінь
розробленості можуть кардинально відрізнятися. Звісно ж, що саме від злаго-
дженості, взаємної узгодженості та націленості державних і ринкових інструме-
нтів на інноваційний розвиток і залежить кінцева ефективність регулювання си-
стеми освіти.

Практично у всіх країнах регулювання ринку освітніх послуг має змішаний
характер у сучасних умовах. Найочевидніше це проявляється в області фінансу-
вання. Так, наприклад, у Великій Британії структура фінансування розподіля-
ється таким чином: близько 70 % фінансування відбувається за рахунок держа-
ви і 30 % за рахунок інших джерел (пожертвувань громадян, приватних фірм,
доходи від платних послуг) [4].

У США частка державного фінансування значно менше — близько 40 % усіх
фінансових асигнувань, інша частина — переважно приватні джерела. Причому
приватні вищі навчальні заклади не отримують державне фінансування [5].

У Новій Зеландії відбувається перехід до активнішого використання ринкових
механізмів фінансування. Вищим навчальним закладам встановлюється так зва-
ний глобальний бюджет і забезпечується фінансова автономія. Фінансування
(глобальний бюджет) залежить від кількості студентів (EFTS), але розподіляється
керівництвом залежно від поточних потреб або стратегічних пріоритетів.

Фінансова автономія вищих навчальних закладів у Новій Зеландії була вве-
дена в 1989 році, і має широкий характер. Так, університетам дозволено само-
стійно визначати розмір заробітної плати викладачів та адміністративного пер-
соналу, здійснювати інвестиції, приймати рішення щодо нерухомого майна.
Оплата навчання відбувається за змішаною системою, де 75 % оплати вносить
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держава і 25 % лягає на плечі студентів. Бажаючі можуть отримати державний
кредит, який буде виплачуватися після закінчення навчання, а процентна ставка
кредиту враховує інфляцію і ринкову вартість.

Оплата за навчання не спрямовується до державного бюджету, а залишаєть-
ся на рахунках навчального закладу, що забезпечує його фінансову автономію.
Саме плата за навчання стає інструментом конкурентної боротьби. Вищі навча-
льні заклади дуже активні на ринку праці. Так, існуюча система «Wiki Career»
дозволяє студентам мати доступ до інформації про вищі навчальні заклади, ку-
рси, що викладаються в них, і таким чином забезпечується вільна конкуренція.

Державне фінансування в Данії будується на підставі загальної кількості
студентів. Так звана «таксіметрична система» забезпечується державою і широ-
ко висвітлюється. Ця інформація публікується урядом у проекті бюджету, який
щорічно надається парламенту. При цьому вищі навчальні заклади мають висо-
кий рівень як фінансової, так і адміністративної автономії. Ринкова поведінка
ВНЗ регламентується та обмежується попитом студентів. У цих умовах зміню-
ється роль Міністерства освіти, яке втратило функції контролю і регламенту-
вання і обмежилося наглядом і контролем якості освіти [6].

Проблеми співвідношення різних джерел фінансування є актуальними для
кожної країни. Міжнародними документами (наприклад, у світовій доповіді
«Освіта для всіх 2000—2015») визнається недостатність державного фінансу-
вання для забезпечення ефективного і успішного розвитку сучасної системи
освіти. У зв’язку з чим практично всі уряди країн світу ставлять завдання по-
шуку нових способів залучення додаткових ресурсів у сферу освіти [7].

З огляду на це, у світі з’являються нові організаційно-правові форми універ-
ситетів. Наприклад, у Німеччині в землі Нижня Саксонія набули поширення
фондові університети, засновниками яких є громадські або приватні фонди, або
які самі є фондами за своєю організаційно-правовою формою. Перевагою такої
форми університету є розширена можливість фінансування з різних джерел:
державного, коштів фонду, різні податкові пільги, залучення приватного капі-
талу. Наприклад, у Гессені таку специфічну форму набув університет Гете, який
знаходиться у Франкфурті на Майні.

У зв’язку з такою складною системою фінансування і регулювання ринку
освітніх послуг у Німеччині напрацьована система індикаторів оцінки діяльнос-
ті вищих навчальних закладів та їх конкурентоспроможності. До таких відно-
сяться: результати конкурсу «видатних ініціатив», участь у масштабних науко-
вих проектах, кількість лауреатів премій Лейбніца, Нобелівської, кількість
публікацій у міжнародних і престижних виданнях. Крім того, важливі і процеси
інтернаціоналізації, показниками яких виступають: кількість іноземних студен-
тів і професорів у вузі, кількістю міжнародних проектів і договорів.

Ці індикатори стають основою для фінансування вищих навчальних закладів
і надання їм певних свобод. У Німеччині розроблено систему фінансування,
орієнтовану на результати (LOM). Наприклад, у землі Північна Рейн-Вестфалія
близько 23 % фінансування ВНЗ отримують «за показниками результату». З цих
23 % близько 50 % фінансування виділяється за кількістю випускників, близько
40 % — залежно від обсягу залучених фінансових ресурсів, приблизно 10 % за-
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безпечує кількість жінок-професорів. Ці індикатори впливають на рівень фінан-
сування, при цьому чим вище фінансування, тим більше можливостей у вищого
навчального закладу підвищити інші показники. Це так званий ефект Матфея,
званий ще ефектом накопиченої переваги [8, с. 168].

Напрями та динаміка розвитку системи освіти в кожній країні визначаються
державною регуляторною політикою, конкретними пріоритетами і цілями, які в
свою чергу повинні бути ув’язані з пріоритетами розвитку ринку праці. Теоре-
тично структура ринку освітніх послуг повинна відповідати потенційній струк-
турі ринку праці з тимчасовим лагом 5—7 років для виявлення потенційного
попиту і можливостей пропозиції робочої сили.

Така невизначеність положення і структури ринку може впливати на прийн-
яття рішень у сфері освіти і зміну механізмів його регулювання. Так, напри-
клад, у Латвії передбачається скорочення державного фінансування для окре-
мих програм з 2016 року. Це ставить під сумнів існування 51 програми з 378
нині діючих. Таке скорочення буде застосовуватися для програм, на яких на-
вчається менше ніж 30 студентів [9]. Хоча при цьому варто відзначити, що за-
гальний рівень фінансування вищої освіти в Латвії знаходиться і так на досить
низькому рівні — трохи більше 1 % ВВП [10].

Фінансування вищих навчальних закладів Латвії залежить від кількості сту-
дентів і регулюється попитом з боку студентів і державним замовленням. Дер-
жава покриває лише невелику частину необхідних витрат на вищу освіту. При
цьому державне замовлення виступає як регулюючий елемент для спеціальнос-
тей, які не користуються популярністю [11]. Але на сучасному етапі виникають
питання про реформування системи фінансування, що пов’язано з її загальною
неефективністю [12].

При вивченні особливостей функціонування ринку освітніх послуг стають
очевидними основні проблеми, характерні для більшості країн. Переважна бі-
льшість країн відчувають необхідність подолання кризових явищ у сфері освіти
і вжиття дієвих заходів щодо підвищення його якості. Крім того, актуальним
питанням залишається ефективна участь національної системи освіти у світо-
вому освітньому просторі. Вимагають вирішення питання автономії навчальних
закладів, можливостей і перспектив її реалізації на всіх рівнях. Знаходяться в
постійному пошуку питання розробки ефективних механізмів інтеграції науки,
освіти і бізнесу.

Висновки. Регулювання ринку освітніх послуг — складний і багатогранний
процес, який не може бути статичним і вимагає постійного розвитку та вдоско-
налення. Вивчення та аналіз сучасних тенденцій розвитку системи освіти, поява
диспропорцій і нових явищ вимагають підвищеної уваги і розробки ефективних
механізмів та інструментів регулювання. Як свідчить сучасна практика освіт-
ньої діяльності, механізми регулювання системи освіти стають усе різноманіт-
нішими. Це проявляється і в структурі фінансування, і масштабах автономії і
самостійності навчальних закладів, і в застосуванні процедур гарантування яко-
сті освіти, і багато в чому іншому. У цілому ж тільки продумана, системна і ці-
леспрямована політика держави може забезпечити ефективне функціонування
ринку освітніх послуг у сучасних умовах становлення суспільства знань.
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ОПТИМИЗАЦИЯ МЕХАНИЗМОВ РЕГУЛИРОВАНИЯ
РЫНКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ

О.Р. Верденхофа, проректор по между-
народным связям, Высшая школа мене-
джмента информационных систем, Рес-
публика Латвия, г. Рига

Аннотация. В статье рассмотрены государственные и рыночные меха-
низмы регулирования рынка образовательных услуг. Определено место ре-
гулирования среди основных функций управления системой образования.
Раскрыта необходимость совершенствования финансирования образова-
ния на основе сочетания государственных и частных ресурсов. Проанали-
зированы существующие мировые практики соотношения рыночных и го-
сударственных механизмов регулирования. Обосновано появление новых
организационно-правовых форм высших учебных заведений с учетом не-
обходимости повышения эффективности финансирования системы обра-
зования. Определено, что направления и динамика развития системы об-
разования в каждой стране определяются государственной регуляторной
политикой, конкретными приоритетами и целями, которые в свою очередь
должны быть увязаны с приоритетами развития рынка труда.

Ключевые слова: рынок образовательных услуг, регулирование, меха-
низмы регулирования, уровни регулирования.

OPTIMIZATION REGULATORY MECHANISMS
OF THE MARKET OF EDUCATIONAL SERVICES

Olga Verdenhofa, Vice rector for
international relations, ISMA University

Abstract. There are considered the state and the market mechanisms of
regulation of the education market in the article. There are considered the
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place regulation of the main functions of management education system. There
are revealed the need to improve education funding through a combination of
public and private resources. There are the existing global practices and the
market value of government regulatory mechanisms. There are grounded
emergence of new organizational forms of higher education institutions in view
of the need to improve funding of education. There are considered determined
that the trends and dynamics of the education system in each country are
determined by state regulatory policy, priorities and specific objectives, which
in turn should be connected with the priorities of the labor market.

An analysis of the basic problems typical for most countries, as the
majority of countries feel the need to overcome the crisis in education and take
effective measures to improve its quality. . There are determined that the
relevant issue is the effective participation of the national education system in
the world educational space. Require address the issue of institutional
autonomy, opportunities and prospects of its implementation at all levels.
Issues are in constant search for to develop effective mechanisms for the
integration of science, education and business.

Keywords: market of educational services, regulation, regulatory
mechanisms, level of regulation.
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Савич Олександр Петрович∗

СТРАТЕГІЯ СТВОРЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ
ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ-АВТОВИРОБНИКІВ

Анотація. Вітчизняні автомобільні виробники знаходяться на межі банк-
рутства. За умов розвитку сучасної економіки визначним показником стій-
кості підприємств стає рівень їх конкурентоспроможності на глобальному
ринку. Для аналізу конкурентної позиції українських автовиробників до-
сліджено основні показники їх діяльності. Проведено маркетинговий аналіз
ринку та галузі, проаналізовано умови співпраці з постачальниками та си-
стему післяпродажного обслуговування. Висвітлено проблеми здійснення
автовиробниками інноваційної діяльності, підготовки та перепідготовки
персоналу. Окрему увагу приділено ролі та перспективних напрямів під-
тримки державою вітчизняного виробництва автомобілів. Запропоновано
стратегічні заходи щодо створення конкурентоспроможності вітчизняних
підприємств на глобальному ринку, визначено основні чинники, які мають
найбільший вплив на автомобільну галузь України.

Ключові слова: маркетинг, стратегія, автомобільний ринок, автовиро-
бник, конкурентоспроможність.

Вступ. Управління конкурентоспроможністю підприємства є складним про-
цесом у рамках маркетингової діяльності підприємства та тісно взаємозв’я-
заним з іншими напрямками його діяльності. Гіперконкуренція на автомобіль-
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