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Дибач І. Л. Роль та зміст освітніх послуг в умовах соціалізації та інформатизації економіки
У статті розглянуто передумови формування ринку освітніх послуг як відповіді на загрози та виклики, що має наша країна в контексті інтеграції 
вітчизняної економіки до світової економічної системи. Визначено, що, незважаючи на різноманітні підходи до трактування терміна «освітні по-
слуги», дослідники окреслюють ряд характеристик, що їм притаманні. Зазначено, що особливий вплив на становлення вітчизняного ринку освіти 
мають соціалізація та інформатизація економіки. Розглянуто соціалізацію економіки як чинник підвищення рівня якості життя та ефективності 
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 виді-
лено етапи становлення інформаційного суспільства. В контексті соціалізації та інформатизації економки запропоновано розглядати освітні 
послуги відповідно до концепції потрійної спіралі, що дозволяє збалансувати відносини між державою, бізнесом і закладами вищої освіти.
Ключові слова: освітні послуги, заклади вищої освіти, соціалізація, інформатизація.
DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-7-115-122
Рис.: 4. Табл.: 2. Бібл.: 17.
Дибач Інна Леонідівна – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки та організації виробництва, Національний університет 
кораблебудування імені адмірала Макарова (просп. Героїв України, 9, Миколаїв, 54025, Україна)
E-mail: inna.leonidivna@gmail.com

УДК 338.46:658
JEL: I25

Дыбач И. Л. Роль и суть образовательных услуг в условиях  
социализации и информатизации экономики

В статье рассмотрены предпосылки формирования рынка образова-
тельных услуг как ответы на угрозы и вызовы, имеющиеся в нашей 
стране в контексте интеграции отечественной экономики в миро-
вую экономическую систему. Определено, что, несмотря на различ-
ные подходы к трактовке термина «образовательные услуги», ис-
следователи определяют ряд черт, которые им присущи. Отмечено, 
что особое влияние на становление отечественного рынка образова-
ния имеют социализация и информатизация экономки. Рассмотрена 
социализация экономики как фактор повышения качества жизни и 
эффективности управления трудовыми отношениями. Исследованы 
направления имплементации социализации экономики. Установлено, 
что информатизация экономики является процессом формирова-
ния условий для удовлетворения информационных потребностей, 
центром которого является человек. Изучен процесс становления 
экономики знаний и выделены этапы становления информационного 
общества. В контексте социализации и информатизации экономики 
предложено рассматривать образовательные услуги в соответ-
ствии с концепцией тройной спирали, что позволяет сбалансировать 
отношения между государством, бизнесом и вузами.
Ключевые слова: образовательные услуги, высшие учебные заведения, 
социализация, информатизация.
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Dybach I. L. The Role and Essence of Educational Services in the Context  
of Socialization and Informatization of the Economy

The article considers the prerequisites for the formation of the educational 
services market as answers to threats and challenges, faced by our country in 
the context of the integration of the domestic economy into the global eco-
nomic system. It is defined that, despite the availability of different approach-
es to the interpretation of the term of «educational services», researchers de-
fine a number of traits that are inherent in them. It is noted that socialization 
and informatization of the economy have a special influence on the formation 
of the national education market. The socialization of the economy is consid-
ered as a factor in improving the quality of life and efficiency of management 
of labor relations. The directions of implementation of the socialization of the 
economy are explored. It is determined that the informatization of the econo-
my is a process of creating conditions for meeting the information needs, the 
center of which is a human. The process of development of the knowledge 
economy is studied and the stages of formation of an information society are 
allocated. In the context of socialization and informatization of the economy, 
it is proposed to consider educational services in accordance with the concep-
tion of triple spiral, which helps to balance the relations between the State, 
business and higher education institutions.
Keywords: educational services, higher education institutions, socialization, 
informatization.
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Одним із результатів трансформацій, що відбу-
ваються в економіці нашої країни, є виявлен-
ня нових джерел формування національного 

багатства. Мова йде, перш за все, про формування 
ринку освітніх послуг як невід’ємної складової еконо-
мічної системи. Розвиток ринку освітніх послуг по-
глиблює нематеріальне накопичення, а саме, інвесту-

вання в «людський капітал», як за рахунок здобуття 
освіти, так і в рамках наукових досліджень; визначає 
пріоритети створення динамічної, конкурентоспро-
можної та інформатизованої економіки. Таким чи-
ном, заклади вищої освіти (ЗВО) більше не можуть 
залишатися осторонь ринкових процесів, не можуть 
виконувати свої функції за розробленими ще в ра-



БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2019116

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

www.business-inform.net

дянські часи механізмами, не можуть не реагувати 
на запити стейкхолдерів та зміну маркетингового се-
редовища. Формування нових концепцій соціально-
економічного розвитку (соціально орієнтованої еко-
номіки, постіндустріального суспільства, людського 
капіталу, економіки знань, інформаційного суспіль-
ства, нової економіки тощо) зумовлює пріоритетне 
значення вищої освіти як чинника розбудови нації. 

За теперішнього часу все більше людей розу-
міють, що саме освіта дозволяє їм підвищити свою 
цінність на ринку праці та збільшити свій інтелек-
туальний 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 професій-
ній діяльності. Подібні погляди знаходимо в роботі 
авторів [8], які пропонують розглядати освітню по-
слугу як діяльність освітнього закладу, що спрямо-
вана на розвиток інтелектуальних здібностей люди-
ни, формування професійних якостей, реалізованих  
у процесі подальшої трудової діяльності.

Соціальна спрямованість освітньої послуги 
окреслюється у [5], де послуги, що надають 
ЗВО, визначаються як сукупність корисних 

властивостей, що мають задовольняти потреби спо-
живачів, пов’язані з одержанням омріяного рівня ква-
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Рис. 1. Значення освітніх послуг для людини та суспільства

Значення, яке має освіта зокрема та ринок освіт-
ніх 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, на-
уковці та практики визнають важливість створення 
ринку освітніх послуг – мова йде про державну по-
літику [1–3] та численні публікації [4; 5, с. 26–29; 6–8 
тощо] в цій сфері, – проте трактування «освітньої по-
слуги» як специфічного товару й досі залишається в 
полі наукових дискусій. 

Так, наприклад, відповідно до Закону України 
«Про освіту» освітня послуга – це «комплекс визна-
чених законодавством, освітньою програмою та/або 
договором дій суб’єкта освітньої діяльності, що ма-
ють визначену вартість та спрямовані на досягнення 
здобувачем освіти очікуваних результатів навчання» 
[1]. Втім, запропонована дефініція фокусується ви-
ключно на студенті та не враховує інших стейкходде-
рів – підприємств, держави тощо.

Про зацікавленість корпорацій у освітніх послу-
гах згадується у праці Т. Оболенської [7], яка зазна-

ліфікації (до споживачів автори відносять осіб, госпо-
дарюючих суб’єктів та державу). 

Загострюють існуючі суперечності в розумінні 
суті освітньої послуги посилення впливу інформа-
ційних технологій та інтелектуальних чинників на 
розвиток економіки. Інформатизація суспільства по-
силює вимоги до якості освітніх послуг, що пропону-
ються вітчизняними освітніми установами.

Отже, метою публікації є поглиблення розумін-
ня сутності освітніх послуг і визначення їх ролі в кон-
тексті соціалізації та інформатизації економіки. 

Дослідження існуючих підходів до визначення 
сутності освітньої послуги дозволяє визначити спе-
цифічні 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 матері-
ально-технічної бази, поява принципово но-
вих спеціальностей і т. ін.);

 поступова втрата актуальності освітньої по-
слуги;
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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 послу-
гами соціальної спрямованості;

 заклади освіти є не тільки джерелом надання 
відповідних послуг, а і учасником ринку праці;

 отримання віддачі від придбаних освітніх по-
слуг (кар’єрне зростання, збільшення заробітної 
плати, соціальне та суспільне визнання і т. ін.);

 виховання та зміцнення морально-духовних 
цінностей і громадянських орієнтирів у спо-
живачів освітніх послуг;

 реалізація функції контролю якості надання 
освітніх послуг з боку держави і т. ін.

Розвиток сфери освітніх послуг в Україні носить 
складний і суперечливий характер, що зумов-
лено як важливістю освіти для людської ді-

яльності, що виявляється в соціально-економічних і 
науково-технологічних перетвореннях, так і пробле-
мами, пов’язаними зі зміною економіко-правового 
статусу досліджуваної галузі. Крім того, дуже важ-
ливо розуміти, що освітні послуги набувають нового 
змісту та значення в період соціалізації та інформа-
тизації економіки, що потребує окремої уваги в рам-
ках дослідження. Розглянемо докладніше сутність та 
складові соціалізації та інформатизації економіки,  
а також їх вплив на розвиток освітніх послуг в Україні.

Особливістю сучасного стану розвитку суспіль-
ства є соціалізація всіх без винятку сфер економіки. 
Розвинуті країни світи сповідують філантропію по 
відношенню до усіх сфер економіки, тут здійснили 
переорієнтацію виробництва, де ядром соціально-
економічного розвитку стала гуманізація праці та 
фокусування на потребах людей.

Узагальнення наукової думки щодо тлумачення 
терміна «соціалізація» виявила, що дослідники зде-
більшого одностайні у трактуванні даного поняття 
та наближують наукове суспільство до сприйняття та 
розуміння соціалізації економіки. Вважаємо, що існу-
юча концепція соціалізації економіки тісно пов’язана 
з моделлю соціально орієнтованої ринкової еконо-
міки, яка передбачає наявність інститутів соціально 
відповідального підприємництва; подолання бідності 
основної маси населення; соціальну захищеність ма-
лозабезпечених верств населення; зменшення дис-
пропорції 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 пе-
ребувають на останніх сходинках світових рейтингів.

Інформативним показником оцінки рівня со-
ціалізації 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 люд-
ський розвиток. Під ІЛР пропонується розуміти ком-
бінований показник, що вимірює середню величину 
досягнень у трьох основних вимірах людського роз-
витку: 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 се-
реднім. 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.

Прогрес 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 на-
ціональним доходом (ВНД) на душу населення, дещо 
зріс: приблизно на 9% у 2015–2017 рр. 

Динаміку людського розвитку, який вимірюєть-
ся за допомогою ІЛР, можна порівняти з іншими кра-
їнами. 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 се-
реднє значення для країн Центральної Азії, що скла-
дає 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 Украї-
ни 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 пови-
нна реалізовуватися за такими напрямами [11]: 
 розвиток інтелектуального капіталу та інте-

лектуальних можливостей працівників відпо-
відно до нових потреб і вимог ринку та сус-
пільного виробництва; 

 якісна трансформація системи інститутів, 
які забезпечують взаємозв’язок основних 
суб’єктів господарювання в усіх сферах еко-
номічного життя та, відповідно, зміна місця 
та ролі працівника в системі прийняття рі-
шень через інститути соціального партнер-
ства, соціальної відповідальності, соціальної 
конкуренції; 

 соціальна орієнтація економічних основ і ма-
теріальних стандартів існування працівника, 
що виражається у збільшенні частки сукупно-
го працівника в національному доході, отже, 
змінах у розподілі, організації оплати праці, 
обсязі фонду споживання; 
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Таблиця 1

Індекс людського розвитку України та його компоненти, 1990–2017 рр. 

Рік
Тривалість 

життя при наро-
дженні, років

Очікувана три-
валість життя, 

років

Середня трива-
лість навчання, 

років

ВНП на душу  
населення,  
у дол. США

Значення ІЛР

1990 69,8 12,4 9,1 10815 0,706

1995 67,9 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

Країна Значення 
ІЛР

Позиція  
за ІЛР

Очікувана 
тривалість 
життя при 

народженні, 
років

Очікувана 
кількість  

років  
навчання

Середня кіль-
кість років 
навчання

ВНД на душу 
населення 
(дол. США)

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

Джерело: складено за [10].

 соціальна орієнтація ринкового законодав-
ства; 

 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 ши-
рокий спектр соціально-економічних явищ. Соціалі-
зація економіки впливає на ефективне регулювання 
соціально-трудових відносин; зниження соціальних 
ризиків; підвищення соціальної захищеності праців-
ників; вирівнювання доходів; підвищення зацікавле-
ності працівників у досягненні кінцевих результатів, 
залучення їх до управління; зміцнення соціального 
партнерства та інше.

Утім, слід зауважити, що соціальні фактори роз-
витку завжди розглядалися як похідні від економіч-
них. Це було притаманно переважно індустріальному 
суспільству і не могло враховувати того, що науково-

технічна революція відкрила нову постіндустріаль-
ну епоху, в якій економічна могутність реалізується 
шляхом впровадження високих технологій, управлін-
ня інформаційними потоками, що знаходить своє вті-
лення через так звану інформатизацію економіки, яка 
має суттєве значення для розвитку освітніх послуг. 

Формування та розвиток економіки знань 
вчені розглядають як певний етап на шляху 
побудови постіндустріального суспільства, 

яке ще інакше називають «інформаційним суспіль-
ством», «технотронною ерою», «К-суспільством» 
[12]. Економіку, засновану на знаннях, теж називають 
по-різному: «нематеріальна економіка», «нова еконо-
міка», «постматеріальна неоекономіка», «інновацій-
на економіка» тощо.

В Україні в останнє десятиріччя здійснюються 
значні зусилля щодо освоєння інформаційно-іннова-
ційної траєкторії розвитку. Метою інформатизації є 
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найбільш повне задоволення інформаційних потреб 
у всіх сферах діяльності, підвищення ефективності 
суспільного виробництва, сприяння стабілізації сус-
пільно-політичних відносин у державах на основі 
впровадження засобів інформаційно-телекомуніка-
ційної інфраструктури, комп’ютеризації та сегмента 
мережі Інтернет [13]. Вивчення процесу інформати-
зація суспільства дозволяє виділити декілька його 
етапів (рис. 2).

динку в рейтингу зі 146 країн світу, які становили вибір-
ку дослідження. Крім того, за останні 12 років Украї на 
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-
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ІІ  

ІІІ  

ІV

Створення та використання інформаційних 
технологій

 

Розбудова інформаційної інфраструктури  

Забезпечення вільного доступу до інформації 
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Комп’ютеризація інформації, створення баз даних

Рис. 2. Етапи процесу інформатизації суспільства

Останнє десятиріччя характеризується зрос-
танням ролі інформаційних технологій, інтелектуаль-
них факторів у розвитку економіки та суспільства. Ні 
земля, ні капітал, ні природні ресурси не могли зрів-
нятися з інформацією та знаннями за рівнем впливу 
на суспільно-економічний розвиток. Ті країни, які ви-
значили своїми пріоритетами інтелектуальні ресур-
си, інформаційно-комунікаційні технології, домогли-
ся надзвичайно високих результатів. 

Рівень розвитку інформаційного сектора еко-
номіки країни характеризує глобальний індекс 
інформаційної економіки, яким може виступа-

ти індекс економіки знань (The Knowledge Economy 
Index – КЕІ). Зазначений індекс є комплексним по-
казником, що характеризує рівень розвитку економі-
ки, заснованої на знаннях, у країнах і регіонах світу. 
Цей індекс використовується державами для аналізу 
проблемних моментів їх політики та вимірювання го-
товності країни до переходу на модель розвитку, за-
сновану на знаннях. За розрахунком, індекс економі-
ки знань КЕІ – це середнє значення чотирьох індексів 
(економічного та інституційного режиму, освіти, ін-
новацій та інформаційних технологій і комунікацій), 
а індекс знань КЕ – середнє значення трьох індексів 
(окрім індексу економічного та інституційного режи-
му). Представлена методологія оцінки рівня інфор-
матизації 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 під-
сумковими індикаторами. 

За результатами останніх досліджень, проведе-
ними Всесвітнім банком [14], Україна посідає 56 схо-

ченості населення та опікування суспільством проце-
сами набуття та використання знань.

Особливо значну роль відіграють соціалізація 
та інформатизація в галузі освіти. Соціаліза-
ція економіки базується на нових технологіях 

та, своєю чергою, потребує розвитку трудової актив-
ності працівників. Інформатизація є ключовою умо-
вою підготовки фахівців, здатних орієнтуватися в на-
вколишньому світі. [15]. Тому пріоритетним напрямом 
розвитку соціального та інформаційного секторів еко-
номіки 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 ви-
водить на нове розуміння ролі закладу вищої освіти 
як осередку сучасної інформаційної економіки, що є 
надзвичайно важливим завданням і відповідає пріо-
ритетам державної освітньої політики, стратегії соці-
ально-економічного розвитку та стратегії національ-
ної безпеки.

Заклад вищої освіти здійснює реальний вплив 
на соціально-економічний розвиток держави та ре-
гіону при новому розумінні змісту та ролі освітніх 
послуг, які формуються в умовах соціалізації та ін-
форматизації економіки. На рис. 3 представлено тра-
диційний 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).



БІЗНЕСІНФОРМ № 7 ’2019120

Е
К
О
Н
О
М
ІК

А
	

	О
СВ

ІТ
А 

І Н
АУ

КА

www.business-inform.net

 

Заклади 
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Держава
 

Бізнес
 

Освітня послуга
 

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

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.

Характеризуючи зміст і роль освітніх послуг, 
доцільно виділити такі її особливості, що ві-
дображають вплив соціалізації та інформати-

зації економіки:
 інтеграції та глобалізації системи освіти;
 посилення та розширення ролі сфери освітніх 

послуг у сучасній економіці;
 застосування інформаційних, медіа- та інтер-

активних технологій і систем отримання і пе-
редачі інформації;

 активізації застосування ринкових інстру-
ментів з метою забезпечення сталого розвит-
ку установ сфери освітніх послуг;

 

Заклади 
вищої освіти  

 

 

 
Бізнес

ОСВІТНЯ
ПОСЛУГА

 
 

 

Держава 

 

 

 

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ  СОЦІАЛІЗАЦІЯ  

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ  

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

 формування системи безперервної освіти 
протягом усього життєвого циклу працівника 
тощо.

Модель формування освітньої послуги за по-
трійною спіраллю базується на таких положеннях:
 у суспільстві, що базується на науковому зна-

ннях та інформатизації, характерно посилен-
ня ролі підприємницьких університетів у вза-
ємодії 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 рі-
шень.

Модель «потрійної спіралі» показує включен-
ня у взаємодію певних інститутів на кожному етапі 
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створення освітньої послуги. На початковому етапі 
генерації знань взаємодіють держава і заклади освіти, 
потім у ході трансферу технологій університет співп-
рацює з бізнесом, а на ринок результат виводиться 
спільно державою, бізнесом та університетом [17].

Зауважимо, що в умовах соціалізації та інфор-
матизації 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 першо-
му 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 сус-
пільства через формування його інтелектуального 
потенціалу. 

Уточнення змісту та ролі освітньої послуги ба-
зується на таких аспектах:
 з боку закладу вищої освіти – це процес пе-

редачі споживачеві знань, умінь і навичок за-
гальноосвітнього та професійного характеру, 
необхідних для задоволення його особистих 
потреб у придбанні професії, саморозвитку 
та самоствердження, здійснюваний у тісному 
контакті зі споживачем за встановленою фор-
мою і програмою;

 з боку бізнесу – це процес професійної під-
готовки (підвищення кваліфікації, перепід-
готовки) кадрів, необхідної для забезпечення 
його працездатності, підтримки конкуренто-
спроможності та розвитку в постійно зміню-
ваних ринкових умовах;

 з боку держави – це процес, що забезпечує роз-
ширене відтворення сукупного особистісного 
та інтелектуального потенціалу суспільства. 

ВИСНОВКИ
Узагальнюючи розглянуті підходи та тракту-

вання, можна констатувати, що освітні послуги – це 
комплексний діяльність, яка реалізується в умовах 
соціалізації та інформатизації економіки та спрямо-
вана на створення соціально-економічних та інфор-
маційних 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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