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У статті розглянуто передумови формування ринку освітніх послуг як відповіді на загрози та виклики, що має наша країна в контексті інтеграції
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управління трудовими відносинами. Опрацьовано напрямки імплементації соціалізації економіки. Встановлено, що інформатизація економіки є
процесом формування умов задоволення інформаційних потреб, центром якого є людина. Вивчено процес становлення економіки знань та виділено етапи становлення інформаційного суспільства. В контексті соціалізації та інформатизації економки запропоновано розглядати освітні
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дним із результатів трансформацій, що відбуваються в економіці нашої країни, є виявлення нових джерел формування національного
багатства. Мова йде, перш за все, про формування
ринку освітніх послуг як невід’ємної складової економічної системи. Розвиток ринку освітніх послуг поглиблює нематеріальне накопичення, а саме, інвесту-
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вання в «людський капітал», як за рахунок здобуття
освіти, так і в рамках наукових досліджень; визначає
пріоритети створення динамічної, конкурентоспроможної та інформатизованої економіки. Таким чином, заклади вищої освіти (ЗВО) більше не можуть
залишатися осторонь ринкових процесів, не можуть
виконувати свої функції за розробленими ще в ра-
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дянські часи механізмами, не можуть не реагувати
на запити стейкхолдерів та зміну маркетингового середовища. Формування нових концепцій соціальноекономічного розвитку (соціально орієнтованої економіки, постіндустріального суспільства, людського
капіталу, економіки знань, інформаційного суспільства, нової економіки тощо) зумовлює пріоритетне
значення вищої освіти як чинника розбудови нації.
За теперішнього часу все більше людей розуміють, що саме освіта дозволяє їм підвищити свою
цінність на ринку праці та збільшити свій інтелектуальний потенціал, що, своєю чергою, впливає на
зростання інтелектуального капіталу суспільства
в цілому (рис. 1).

чає, що набуті у процесі навчання знання та навички
потрібні для подальшого використання у професійній діяльності. Подібні погляди знаходимо в роботі
авторів [8], які пропонують розглядати освітню послугу як діяльність освітнього закладу, що спрямована на розвиток інтелектуальних здібностей людини, формування професійних якостей, реалізованих
у процесі подальшої трудової діяльності.

С

оціальна спрямованість освітньої послуги
окреслюється у [5], де послуги, що надають
ЗВО, визначаються як сукупність корисних
властивостей, що мають задовольняти потреби споживачів, пов’язані з одержанням омріяного рівня кваЗростання інтелектуального
капіталу суспільства в цілому

Освітні
Зростання інтелектуального
капіталу людини

Людина (особа)

послуги

Зростання особистої
цінності на ринку праці
та на робочому місті
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Рис. 1. Значення освітніх послуг для людини та суспільства

Значення, яке має освіта зокрема та ринок освітніх послуг для розвитку економіки та нації в цілому,
зумовлює підвищення уваги держави та науки до цієї
сфери за останні десятиліття в багатьох зарубіжних
країнах. Саме поліпшення якості освіти є одним із
необхідних механізмів для забезпечення подальшого
прогресу в економіці.
Зазначимо, що українські парламентарії, науковці та практики визнають важливість створення
ринку освітніх послуг – мова йде про державну політику [1–3] та численні публікації [4; 5, с. 26–29; 6–8
тощо] в цій сфері, – проте трактування «освітньої послуги» як специфічного товару й досі залишається в
полі наукових дискусій.
Так, наприклад, відповідно до Закону України
«Про освіту» освітня послуга – це «комплекс визначених законодавством, освітньою програмою та/або
договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визначену вартість та спрямовані на досягнення
здобувачем освіти очікуваних результатів навчання»
[1]. Втім, запропонована дефініція фокусується виключно на студенті та не враховує інших стейкходдерів – підприємств, держави тощо.
Про зацікавленість корпорацій у освітніх послугах згадується у праці Т. Оболенської [7], яка зазна-

116

ліфікації (до споживачів автори відносять осіб, господарюючих суб’єктів та державу).
Загострюють існуючі суперечності в розумінні
суті освітньої послуги посилення впливу інформаційних технологій та інтелектуальних чинників на
розвиток економіки. Інформатизація суспільства посилює вимоги до якості освітніх послуг, що пропонуються вітчизняними освітніми установами.
Отже, метою публікації є поглиблення розуміння сутності освітніх послуг і визначення їх ролі в контексті соціалізації та інформатизації економіки.
Дослідження існуючих підходів до визначення
сутності освітньої послуги дозволяє визначити специфічні характеристики, притаманні тільки їй [5; 6]:
 неможливість отримання попередніх даних
про підсумки процесу навчання;
 невіддільність послуги освіти від джерела її
надання;
 вплив макроекономічних чинників на послуги
освіти (зміна кон’юнктури ринку праці, вимог
до рівня підготовки персоналу, знос матеріально-технічної бази, поява принципово нових спеціальностей і т. ін.);
 поступова втрата актуальності освітньої послуги;
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рогрес України за кожною складовою ІЛР є
обнадійливим. Так, за період з 1990 по 2017 рр.
очікувана тривалість життя при народженні
в Україні збільшилася на 2,3 року; середня кількість
років навчання – на 2,2 роки, а очікувана кількість
років навчання зросла на 2,6 року. Останнім часом
рівень життя в Україні, що визначається валовим національним доходом (ВНД) на душу населення, дещо
зріс: приблизно на 9% у 2015–2017 рр.
Динаміку людського розвитку, який вимірюється за допомогою ІЛР, можна порівняти з іншими країнами. Наприклад, протягом періоду між 1990 та 2017
рр. Україна, Росія та Казахстан мали різний ступінь
прогресу в збільшенні своїх ІЛР (табл. 2) [10].
За 2017 р. Україна отримала значення ІЛР 0,751,
що є нижчим за середнє значення для країн у групі з
високим ІЛР, який становить 0,757, і нижчим за середнє значення для країн Центральної Азії, що складає 0,771. Серед країн Європи та Центральної Азії
країнами, які мають близьке до України положення за
ІЛР у 2017 р. та які певною мірою близькі до України за чисельністю населення, є Казахстан і Російська
Федерація, які мали позиції 58 і 49 за ІЛР відповідно.
Узагальнюючи існуючи підходи та статистичні
дані, слід зауважити, що соціалізація економіки повинна реалізовуватися за такими напрямами [11]:
 розвиток інтелектуального капіталу та інтелектуальних можливостей працівників відповідно до нових потреб і вимог ринку та суспільного виробництва;
 якісна трансформація системи інститутів,
які забезпечують взаємозв’язок основних
суб’єктів господарювання в усіх сферах економічного життя та, відповідно, зміна місця
та ролі працівника в системі прийняття рішень через інститути соціального партнерства, соціальної відповідальності, соціальної
конкуренції;
 соціальна орієнтація економічних основ і матеріальних стандартів існування працівника,
що виражається у збільшенні частки сукупного працівника в національному доході, отже,
змінах у розподілі, організації оплати праці,
обсязі фонду споживання;

  ОСВІТА І НАУКА

Р

озвиток сфери освітніх послуг в Україні носить
складний і суперечливий характер, що зумовлено як важливістю освіти для людської діяльності, що виявляється в соціально-економічних і
науково-технологічних перетвореннях, так і проблемами, пов’язаними зі зміною економіко-правового
статусу досліджуваної галузі. Крім того, дуже важливо розуміти, що освітні послуги набувають нового
змісту та значення в період соціалізації та інформатизації економіки, що потребує окремої уваги в рамках дослідження. Розглянемо докладніше сутність та
складові соціалізації та інформатизації економіки,
а також їх вплив на розвиток освітніх послуг в Україні.
Особливістю сучасного стану розвитку суспільства є соціалізація всіх без винятку сфер економіки.
Розвинуті країни світи сповідують філантропію по
відношенню до усіх сфер економіки, тут здійснили
переорієнтацію виробництва, де ядром соціальноекономічного розвитку стала гуманізація праці та
фокусування на потребах людей.
Узагальнення наукової думки щодо тлумачення
терміна «соціалізація» виявила, що дослідники здебільшого одностайні у трактуванні даного поняття
та наближують наукове суспільство до сприйняття та
розуміння соціалізації економіки. Вважаємо, що існуюча концепція соціалізації економіки тісно пов’язана
з моделлю соціально орієнтованої ринкової економіки, яка передбачає наявність інститутів соціально
відповідального підприємництва; подолання бідності
основної маси населення; соціальну захищеність малозабезпечених верств населення; зменшення диспропорції в рівні доходів окремих верств населення та
регіонів тощо. Також не викликає сумнівів той факт,
що соціально орієнтована економіка неможлива для
країн з низьким рівнем економічного розвитку, які перебувають на останніх сходинках світових рейтингів.
Інформативним показником оцінки рівня соціалізації економіки й якості життя людини є індекс
людського розвитку (ІЛР), який було запропоновано
у 1990 р. і який публікується Програмою розвитку

ООН (ПРООН) у глобальних Доповідях про людський розвиток. Під ІЛР пропонується розуміти комбінований показник, що вимірює середню величину
досягнень у трьох основних вимірах людського розвитку: здоров’я та довголіття; освіти; рівня життя [9].
У 2017 р. значення ІЛР для Україна становило
0,751, і наша країна є 88 у рейтингу із 189 країн. Отже,
можна сказати, що показник людського розвитку є середнім. Втім, за 27 років досліджень (з 1990 по 2017 рр.)
значення ІЛР України збільшилося на 6,5% (табл. 1),
що дозволяє стверджувати про наявний потенціал
процесу соціалізації українського суспільства.
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 наявність рейтингової оцінки характеристик
освітньої послуги в процесі надбання знань;
 обов’язкова участь споживача освітніх послуг
в процесі її придбання;
 супровід освітніх послуг додатковими послугами соціальної спрямованості;
 заклади освіти є не тільки джерелом надання
відповідних послуг, а і учасником ринку праці;
 отримання віддачі від придбаних освітніх послуг (кар’єрне зростання, збільшення заробітної
плати, соціальне та суспільне визнання і т. ін.);
 виховання та зміцнення морально-духовних
цінностей і громадянських орієнтирів у споживачів освітніх послуг;
 реалізація функції контролю якості надання
освітніх послуг з боку держави і т. ін.
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Таблиця 1
Індекс людського розвитку України та його компоненти, 1990–2017 рр.
Рік

Тривалість
життя при народженні, років

Очікувана тривалість життя,
років

Середня тривалість навчання,
років

ВНП на душу
населення,
у дол. США

Значення ІЛР

1990

69,8

1995

67,9

12,4

9,1

10815

0,706

12,2

10,0

4999

0,664

2000

67,3

13.2

10,7

4664

0,673

2005

67,5

14,7

11,2

7197

0,716

2010

69,3

14,9

11,3

7738

0,734

2011

69,8

15,1

11,3

8089

0,739

2012

70,3

15,2

11,3

8181

0,744

2013

70,7

15,2

11,3

8199

0,746

2014

71,0

15,3

11,3

8151

0,748

2015

71,1

15,3

11,3

7361

0,743

2016

72,0

15,0

11,3

7593

0,746

2017

72,1

15,0

11,3

8130

0,751

Джерело: складено за [10].

Таблиця 2
ІЛР і складові показники України за 2017 р. відносно окремих країн і груп

Значення
ІЛР

Позиція
за ІЛР

Очікувана
тривалість
життя при
народженні,
років

Україна

0,751

88

72,1

15,0

11,3

8130

Казахстан

0,800

58

70,0

15,1

11,8

22 626

Російська Федерація

0,816

49

71,2

15,5

12,0

24 233

Центральна Азія

0,771

–

73,4

14,1

10,3

15 331

Високий ІЛР

0,757

–

76,0

14,1

8,2

14 999

Країна

Очікувана
кількість
років
навчання

Середня кількість років
навчання

ВНД на душу
населення
(дол. США)

ЕКОНОМІКА

ОСВІТА І НАУКА

Джерело: складено за [10].

 соціальна орієнтація ринкового законодавства;
 розвиток середнього класу, його структури,
якості, ваги в економічному та політичному
середовищі, у системі відносин власності.
Соціалізація передбачає підвищення рівня та
якості життя населення, включаючи надзвичайно широкий спектр соціально-економічних явищ. Соціалізація економіки впливає на ефективне регулювання
соціально-трудових відносин; зниження соціальних
ризиків; підвищення соціальної захищеності працівників; вирівнювання доходів; підвищення зацікавленості працівників у досягненні кінцевих результатів,
залучення їх до управління; зміцнення соціального
партнерства та інше.
Утім, слід зауважити, що соціальні фактори розвитку завжди розглядалися як похідні від економічних. Це було притаманно переважно індустріальному
суспільству і не могло враховувати того, що науково-
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технічна революція відкрила нову постіндустріальну епоху, в якій економічна могутність реалізується
шляхом впровадження високих технологій, управління інформаційними потоками, що знаходить своє втілення через так звану інформатизацію економіки, яка
має суттєве значення для розвитку освітніх послуг.

Ф

ормування та розвиток економіки знань
вчені розглядають як певний етап на шляху
побудови постіндустріального суспільства,
яке ще інакше називають «інформаційним суспільством», «технотронною ерою», «К-суспільством»
[12]. Економіку, засновану на знаннях, теж називають
по-різному: «нематеріальна економіка», «нова економіка», «постматеріальна неоекономіка», «інноваційна економіка» тощо.
В Україні в останнє десятиріччя здійснюються
значні зусилля щодо освоєння інформаційно-інноваційної траєкторії розвитку. Метою інформатизації є
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Етапи інформатизації

найбільш повне задоволення інформаційних потреб
у всіх сферах діяльності, підвищення ефективності
суспільного виробництва, сприяння стабілізації суспільно-політичних відносин у державах на основі
впровадження засобів інформаційно-телекомунікаційної інфраструктури, комп’ютеризації та сегмента
мережі Інтернет [13]. Вивчення процесу інформатизація суспільства дозволяє виділити декілька його
етапів (рис. 2).

динку в рейтингу зі 146 країн світу, які становили вибірку дослідження. Крім того, за останні 12 років Україна
втратила в рейтингу чотири позиції. Аналіз складових
індексу економіки знать також незадовільний – індекс
економічного режиму (3,95) та індекс інформаційних
і комунікаційних технологій (4,96) є набагато нижчими
за середнє значення. Однак досить високим є індекс
освіти – 8,26 (найбільше значення має Канада – 9,81),
який засвідчує здобутки щодо підвищення рівня осві-

І

Створення та використання інформаційних
технологій

ІІ

Комп’ютеризація інформації, створення баз даних

ІІІ

Розбудова інформаційної інфраструктури

ІV

Забезпечення вільного доступу до інформації

Рис. 2. Етапи процесу інформатизації суспільства

БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2019
www.business-inform.net

О

собливо значну роль відіграють соціалізація
та інформатизація в галузі освіти. Соціалізація економіки базується на нових технологіях
та, своєю чергою, потребує розвитку трудової активності працівників. Інформатизація є ключовою умовою підготовки фахівців, здатних орієнтуватися в навколишньому світі. [15]. Тому пріоритетним напрямом
розвитку соціального та інформаційного секторів економіки в сучасних умовах є підтримка освітньої сфери,
яка виступає продуцентом нових знань та інформації.
Взаємний вплив соціалізації та інформатизації
на формування та розвиток ринку освітніх послуг виводить на нове розуміння ролі закладу вищої освіти
як осередку сучасної інформаційної економіки, що є
надзвичайно важливим завданням і відповідає пріоритетам державної освітньої політики, стратегії соціально-економічного розвитку та стратегії національної безпеки.
Заклад вищої освіти здійснює реальний вплив
на соціально-економічний розвиток держави та регіону при новому розумінні змісту та ролі освітніх
послуг, які формуються в умовах соціалізації та інформатизації економіки. На рис. 3 представлено традиційний підхід до формування освітньої послуги,
який заснований на прямих і зворотних зв’язках між
державою, бізнесом і закладами освіти.
Для ілюстрації нового змісту освітньої послуги
доцільно використати концепцію потрійної спіралі
(Triple Helix) [16], яка повністю відповідає умовам
сьогодення, а саме – соціалізації та інформатизації
економіки (рис. 4).

  ОСВІТА І НАУКА

Р

івень розвитку інформаційного сектора економіки країни характеризує глобальний індекс
інформаційної економіки, яким може виступати індекс економіки знань (The Knowledge Economy
Index – КЕІ). Зазначений індекс є комплексним показником, що характеризує рівень розвитку економіки, заснованої на знаннях, у країнах і регіонах світу.
Цей індекс використовується державами для аналізу
проблемних моментів їх політики та вимірювання готовності країни до переходу на модель розвитку, засновану на знаннях. За розрахунком, індекс економіки знань КЕІ – це середнє значення чотирьох індексів
(економічного та інституційного режиму, освіти, інновацій та інформаційних технологій і комунікацій),
а індекс знань КЕ – середнє значення трьох індексів
(окрім індексу економічного та інституційного режиму). Представлена методологія оцінки рівня інформатизації економіки дозволяє порівнювати окремі
показники різних країн, а також середні показники,
що характеризують групу країн. Порівняння можна
проводити як за окремими показниками, так і за підсумковими індикаторами.
За результатами останніх досліджень, проведеними Всесвітнім банком [14], Україна посідає 56 схо-

ченості населення та опікування суспільством процесами набуття та використання знань.

ЕКОНОМІКА

Останнє десятиріччя характеризується зростанням ролі інформаційних технологій, інтелектуальних факторів у розвитку економіки та суспільства. Ні
земля, ні капітал, ні природні ресурси не могли зрівнятися з інформацією та знаннями за рівнем впливу
на суспільно-економічний розвиток. Ті країни, які визначили своїми пріоритетами інтелектуальні ресурси, інформаційно-комунікаційні технології, домоглися надзвичайно високих результатів.
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Заклади
вищої освіти

Освітня послуга

Держава

Бізнес

Рис. 3. Традиційний підхід до формування освітньої послуги (на основі прямих і зворотних зв’язків)

Заклади
вищої освіти

СОЦІАЛІЗАЦІЯ

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ
ОСВІТНЯ
ПОСЛУГА

Держава

Бізнес

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

ЕКОНОМІКА

ОСВІТА І НАУКА

Рис. 4. Формування освітньої послуги на основі концепції потрійної спіралі

Потрійна спіраль характеризує збалансовані
відносини між державою, бізнесом і університетом,
які є ключовими елементами інноваційної системи
будь-якої країни. У цих відносинах закладам освіти
відводиться роль лідера.

Х

арактеризуючи зміст і роль освітніх послуг,
доцільно виділити такі її особливості, що відображають вплив соціалізації та інформатизації економіки:
 інтеграції та глобалізації системи освіти;
 посилення та розширення ролі сфери освітніх
послуг у сучасній економіці;
 застосування інформаційних, медіа- та інтерактивних технологій і систем отримання і передачі інформації;
 активізації застосування ринкових інструментів з метою забезпечення сталого розвит
ку установ сфери освітніх послуг;
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 формування системи безперервної освіти
протягом усього життєвого циклу працівника
тощо.
Модель формування освітньої послуги за потрійною спіраллю базується на таких положеннях:
 у суспільстві, що базується на науковому знаннях та інформатизації, характерно посилення ролі підприємницьких університетів у взаємодії з промисловістю та державою;
 на додаток до традиційних функцій кожен із
трьох інститутів частково бере на себе роль
іншого; гібридні інститути, здатні виконувати
нові для себе функції, є джерелом інновацій;
 еволюційно виростають м’які горизонтальні
відносини, які стають більш пріоритетними
по відношенню до жорстких вертикальних рішень.
Модель «потрійної спіралі» показує включення у взаємодію певних інститутів на кожному етапі
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ВИСНОВКИ
Узагальнюючи розглянуті підходи та трактування, можна констатувати, що освітні послуги – це
комплексний діяльність, яка реалізується в умовах
соціалізації та інформатизації економіки та спрямована на створення соціально-економічних та інформаційних благ, що надаються особі для задоволення
різноманітних освітніх потреб і надають можливість
розвитку, самореалізації, забезпечення кар’єрного та
професійного зростання з метою підвищення рівня
добробуту й якості життя окремого індивіда та су
спільства в цілому. 			
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  ОСВІТА І НАУКА

З

ауважимо, що в умовах соціалізації та інформатизації економіки освітня послуга, з одного
боку, виступає як товар, як індивідуальне благо,
розподіл якого регулюється переважно ринковими
методами, а з іншого − як суспільне благо. У першому значенні освітня послуга корисна для окремого
індивіда, який інвестує у своє навчання гроші та час.
Як суспільне благо освітня послуга робить внесок у
соціально-економічний і культурний розвиток суспільства через формування його інтелектуального
потенціалу.
Уточнення змісту та ролі освітньої послуги базується на таких аспектах:
 з боку закладу вищої освіти – це процес передачі споживачеві знань, умінь і навичок загальноосвітнього та професійного характеру,
необхідних для задоволення його особистих
потреб у придбанні професії, саморозвитку
та самоствердження, здійснюваний у тісному
контакті зі споживачем за встановленою формою і програмою;
 з боку бізнесу – це процес професійної підготовки (підвищення кваліфікації, перепідготовки) кадрів, необхідної для забезпечення
його працездатності, підтримки конкурентоспроможності та розвитку в постійно змінюваних ринкових умовах;
 з боку держави – це процес, що забезпечує розширене відтворення сукупного особистісного
та інтелектуального потенціалу суспільства.

3. Проект Закону України «Про фахову передвищу
освіту» від 06.06.2019 № 2745-VIII. URL: http://w1.c1.rada.gov.
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