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СТАН ПОТЕНЦІАЛУ ВІТЧИЗНЯНОГО РИНКУ ОСВІТИ
ВПРОДОВЖ ЖИТТЯ
Досліджено концептуальні та правові засади організації освіти впродовж життя в
Україні, визначено складові та структуру відповідного вітчизняного ринку, оцінено його
річний потенціал, спрогнозовано кількісні та якісні зміни цього ринку протягом наступного
десятиліття та надано рекомендації щодо державної політики стимулювання його зростання.
Ключові слова: освіта впродовж життя, потенціал ринку освіти протягом життя.
Постановка проблеми. Проголошення незалежності України відкрило шлях для розвитку всіх її суспільних інститутів, у тому числі й школи. Розпочато становлення національного
освітнього простору та ринку освітніх послуг. Успадкована від Радянського Союзу система
освіти трансформується в сучасну високоінтенсивну складову економіки, функціонування
якої є засадничою щодо розбудови суспільства знань. Однак процес перетворень відбувається
проблематично. Даються взнаки такі негативні фактори, як: депопуляція, слабкість державних інститутів, недоліки менеджменту закладів освіти, архаїзація свідомості громадян.
Усе це негативно позначається на попиті, якості освіти, результатах роботи освітніх установ, затребуваності фахівців на ринку праці, призводить до корупції та зростання зловживань серед «вигодоздобувачів» в органах управління освітою тощо. За таких умов набуває
актуальності завдання щодо виявлення та оцінки позитивних можливостей – факторів, які
дозволять суттєво активізувати процеси зростання суспільної вагомості та розвитку освітньої
сфери. Нам, зокрема, бачаться дві ключові можливості:
1) зовнішня – інтернаціоналізація вищої освіти як тенденція, комплементарна до сучасних проявів глобалізації світового співтовариства. При цьому вітчизняні ВНЗ цілком можуть скористатися ситуацією демографічного вибуху в країнах Африки, Азії та Латинської
Америки та, у разі здійснення сильної та гнучкої політики, залучити до 2025 р. понад 180
тис. іноземних студентів, які для отримання освіти та забезпечення власної життєдіяльності
спроможні витратити в країні близько 15 млрд грн (тобто 1% нинішнього ВВП України) [1];
2) внутрішня можливість – розвиток освіти впродовж життя, спроможний забезпечити
високий рівень зайнятості населення, гнучкість ринку праці та мобільність трудових ресурсів,
яка передбачає безперервне вдосконалення професійних компетентностей фахівців шляхом
їх перепідготовки та підвищення кваліфікації, розкриття особистісного потенціалу шляхом
поглибленого пізнання зовнішнього середовища, опанування актуальних знань, умінь і навичок, необхідних в умовах стрімких цивілізаційних змін.
У нашій вищезгаданій публікації [1] ми оцінили потенціал реалізації можливості
інтернаціоналізації освіти в Україні. Нинішня ж публікація присвячується актуальному
для країни питанню оцінки внутрішньої можливості – розвитку в Україні освіти впродовж
життя.
Аналіз останніх досліджень та публікацій. Результат простого Google-пошуку українською
мовою за ключовими словами «освіта впродовж життя», «освіта дорослих» дав, відповідно,
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288 тис. та 4960 тис. посилань, англомовний аналог «long life education» – 119 000 тис. посилань, а «long life learning» (LLL) – 21 000 тис. посилань. Запит до баз Google scholar та Google
books щодо кількості публікацій/книжок, які мають у тексті поняття «long life education» та
«long life learning», дають, відповідно, посилання на 892 статей та 2410 книжок щодо першого та 2950 статей і 3000 книжок/збірок – для другого терміна. На звернення до згадуваних
ресурсів із словосполученнями «освіта дорослих» і «освіта впродовж/упродовж/протягом
життя» було отримано посилань, відповідно, на 1230 і 661 статей та 113 і 17 книжок/збірників.
З огляду на значну кількість посилань на матеріали з проблематики освіти впродовж життя
можна сказати, що вона є вельми актуальною та популярною серед дослідників.
На Заході, де, власне, зародилася концепція навчання впродовж життя, цій темі присвячена велика кількість публікацій різних авторів, зокрема Р. Дейва [2], Е. Гелпі [3],
П. Джарвіза [4], М. Тайта [5], Л. Отали [6], Д. Колардіна [7], А. Роджерса [8], С. Ботенга [9] та
інших. Згадувані публікації присвячені висвітленню різних аспектів освіти впродовж життя,
зокрема основ і шляхів розбудови, моделюванню майбутнього, особливостям європейського
підходу, навчанню та тренінгам дорослих у системі безперервної освіти, порівнянню країн
щодо організації даної сфери та іншим питанням.
В Україні актуальні публікації на тему освіти впродовж життя є в доробку таких
науковців, як А. Гончарук [10], М.М. Карпенко [11], [12], О.С. Сергеєва [13], Л.Є. Сігаєва
[14], М.М. Степко [15], І.В. Фольварочний [16], Л.С. Шевченко [17] та інші. У цих публікаціях
переважно йдеться про світові тенденції розвитку освіти в контексті нагромадження людського капіталу, особливості освітньої політики розвинутих країн та їх об’єднань (ЄС), основні
завдання, заходи, фактори, типи, практики, проблеми навчання та потреби формування в
Україні системи освіти протягом життя, а також аспекти, які поки що гальмують цей процес.
Проте малодослідженим залишається питання організації відповідного ринку, його
структури, потенціалу. У цьому контексті слід зазначити, що тема ринку освіти/освітніх послуг та його стану розглядається дослідниками окремо, поза питанням освіти впродовж життя. Так, варто зазначити цікавий доробок В.Ю. Дмитрієва, який у власних публікаціях [18; 19]
здійснив опис ринку освітніх послуг у системі вищої освіти та окреслив особливості концепції
маркетингу освітніх послуг. Автори М.Г. Сергєєва [20], М.В. Артюхіна [21] та О.А. Кратт у
[22] запропонували дієві методологічні підходи та методики. Відповідно, дослідження ринку освітніх послуг, рейтингового оцінювання ВНЗ на принципах діагностики соціальноекономічного потенціалу та оцінки кон’юнктури. Праці І.Р. Бузько [23] та О.Ю. Красовської
[24] присвячені питанню розвитку ринку освітніх послуг в Україні та світі. Дослідник
О.А. Карпюк іде далі своїх колег, здійснює оцінку та аналіз рівня розвитку ринку освітніх
послуг [25]. Слід також відзначити оригінальну статтю колективу авторів О.В. Мартякової,
С.М. Снігової та О.В. Мудрої [26], в якій вони змоделювали, як за допомогою розробленого
механізму управління якістю освітніх послуг вплинути на взаємодію ринків освітніх послуг
і праці. Проте публікацій за результатами досліджень щодо оцінки потенціалу ринку освіти
впродовж життя в Україні знайдено не було. Отже, ця тема потребує дослідження та розкриття. Мета статті: у першому наближенні оцінити стан потенціалу внутрішнього ринку освіти
впродовж життя.
Завдання, що вирішувалися в контексті досягнення мети:
1) охарактеризувати концепцію освіти впродовж життя та особливості її застосування
за кордоном і в Україні;
2) визначити складові та структуру ринку освіти впродовж життя;
3) визначити поняття «потенціал вітчизняного ринку освіти впродовж життя»;
4) оцінити річний потенціал ринку освіти впродовж життя в Україні;
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5) спрогнозувати кількісні та якісні зміни ринку освіти впродовж життя в Україні та
його потенціал.
Виклад основного змісту
Зростаючий нині запит на творчу особистість (інноватора та споживача) спричинив
розвиток нової парадигми освіти та виникнення концепції «освіта впродовж життя». Новий
зміст і якості процесу безперервної освіти віддзеркалюють такі терміни, як: «освіта дорослих» (adult education); «продовжена освіта» (continuing education); «подальша освіта» (further
education); «відновлювана освіта» (recurrent education) як освіта протягом всього життя шляхом чергування навчання з іншими видами діяльності, головним чином з роботою; «перманентна освіта» (permanent education); «освіта протягом життя» (lifelong education); «навчання
протягом життя» (lifelong learning) [27].
Концепція отримала міжнародне визнання та поширення, зокрема «у Франції закон про
безперервну освіту був прийнятий ще у 1971 р., аналогічний у Норвегії – у 1976, а у Фінляндії
LLL сьогодні має статус національної стратегії. У Китаї навчання дорослих розглядається як
умова успішного економічного розвитку, прогресу та успіху. У Норвегії діють 19 офіційно
визнаних асоціацій з освіти для дорослих. В Англії до 90% підприємств навчають своїх
співробітників фактично за власний рахунок» [28].
Інституціоналізація концепції безперервної освіти на рівні інтернаціональних утворень
розпочалася в 1972 р., коли ЮНЕСКО визначив поняття Longlife Learning як глобальну перспективу, яка фокусується на таких аспектах:
– потреби й права людей на навчання впродовж життя;
– формування комплексного підходу між формальним і неформальним контекстами
навчання;
– охоплення всіх людей, починаючи з наймолодших і закінчуючи найстаршими;
– пошук шляхів демократизації навчання.
Надалі було закріплено та поглиблено зміст концепції в численних ініціативах, серед
яких варто відзначити такі:
– звіт «Періодична освіта: Стратегії навчання впродовж життя», підготовлений
Організацією Економічної Співпраці та Розвитку ОЕСР у 1973 р.;
– дослідження Європейської Комісії «Викладання і навчання: на шляху до суспільства,
що навчається» (1995 р.);
– Лісабонські освітні стратегії, що розглядалися і були ухвалені на Лісабонському
засіданні Ради Міністрів ЄС у березні 2000 р. У жовтні 2000 р. Європейська Комісія
опублікувала меморандум щодо навчання впродовж життя («А Memorandum on
Lifelong Learning»);
– звіт Світового банку «Навчання впродовж життя в економіці глобальних знань: завданя розвитку економік», в яких LLL розглядається як ключовий пріоритет при
підготовці переходу до економіки, заснованої на знаннях;
– звіт Міжнародної організації праці щодо навчання впродовж життя стосовно цілей,
які охоплюють діапазон від економічного добробуту та конкурентоспроможності
нації до забезпечення кадрами і соціальної згуртованості [29].
Отже, протягом останніх десятиріч науковці, громадські діячі, політики активно переосмислюють історію, теорію, практику та перспективи діяльності освітніх установ. Відповідно,
відбувається трансформація, переформатування кожної складової системи, призначеної для
творення світу нової людини.
В Україні створено та продовжує вдосконалюватися законодавчо-нормативне забезпечення безперервної освіти – освіти впродовж життя. Засадничими документами з цього
питання є:
– Державна національна програма «Освіта» («Україна XXI століття»);
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– Національна доктрина розвитку освіти;
– Національна стратегія розвитку освіти в Україні на період до 2021 р.;
– Закони України «Про освіту», «Про професійно-технічну освіту», «Про вищу
освіту», «Про наукову і науково-технічну діяльність», «Про професійний розвиток
працівників», «Про зайнятість населення»;
– проект Закону України «Про післядипломну освіту».
Суспільство знань функціонує на основі іманентного йому економічного механізму –
економіки знань, рушійною силою якого є сфера обміну – ринок. Особливістю сучасного
ринку є його спрямованість на генерацію інформації та знань, що стають ключовими продуктами діяльності. Кардинальні зміни в темпах виробництва, споживання, нагромадження
знань супроводжуються одночасним зростанням ринку освіти, який виступає інструментом
опанування дійсності.
Ринок освіти (освітніх послуг) – сфера обігу, система економічних відносин з приводу
купівлі-продажу освітніх послуг [30]; він є системою товарно-грошових відносин, які виникають між продавцем та покупцем з приводу купівлі-продажу специфічного освітнього товару [31].
Як і будь-який ринок, ринок освіти має три фундаментальні складові:
1) освітня послуга/освітній продукт – благо, яке задовольняє суспільну та індивідуальну
потребу щодо формування певних знань, вмінь, навичок і ціннісних орієнтацій;
2) продавець (виробник) освітньої послуги, який формує її пропозицію;
3) покупець (споживач), який створює попит на освітню послугу.
Механізм взаємодії продавців і споживачів на ринку освіти можна представити графічно
(див. рис.1).
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Рис. 1. Взаємодія суб’єктів на ринку освіти [26, с. 156].
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Структурно ринок освіти впродовж життя відповідно до етапів становлення особистості
можна поділити на такі складові:
– ринок дошкільної освіти та виховання;
– ринок середньої освіти;
– ринок середньої професійної освіти;
– ринок вищої освіти;
– ринок післядипломної освіти.
Стан ринку залежить від його потенціалу – прогнозованої сукупності виробничих і
споживчих сил, що зумовлюють попит і пропозиції [32]. На ринку освіти (освітніх послуг)
величину пропозиції будуть характеризувати кількість суб’єктів господарювання освітніх
закладів, зокрема приватних підприємців, і найнятих ними фахівців, які здійснюють надання освітніх послуг – вихователів, вчителів, викладачів. Попит на безперервну освіту заявляють споживачі різних вікових груп. Фінансовий потенціал освітнього ринку становлять
кошти домогосподарств, підприємств і держави, які спрямовуються на забезпечення його
функціонування. Відповідно, стан потенціалу вітчизняного ринку освіти впродовж життя
характеризується даними, представленими у табл. 1.
Загальна річна величина потенціалу ринку освіти впродовж життя становить у грошовому обчисленні близько 117 млрд грн, тобто 7,8% ВВП України, що характеризує освіту як
одну з провідних галузей у структурі вітчизняної економіки.
Незважаючи на економічну кризу, що розгортається в складних умовах боротьби за
незалежність і суверенітет України, та перспективу політичної нестабільності, ми прогнозуємо
зростання величини потенціалу досліджуваного ринку на 3–7% щорічно протягом наступного десятиліття. Таким чином, до 2024 р. він збільшиться, як мінімум, на третину.
Імовірно, що збільшення відбудеться, насамперед, за рахунок складової післядипломної
освіти, оскільки споживачам потрібно відповідно до Закону України «Про професійний розвиток працівників» підвищувати професійні компетенції кожні п’ять років. Крім цього, ми
очікуємо зростання потенціалу ринку середньої професійної освіти внаслідок реалізації запиту на робітничі професії в країні. Позитивна динаміки спостерігатиметься щодо шкільної
та позашкільної освіти під впливом фактора демографічного вирівнювання (у школі навчатимуться порівняно багаточисельна когорта дітей, народжених протягом першого десятиліття
2000-х). Потенціал ринку вищої освіти, на нашу думку, стабілізується та, вірогідно, після
стабілізації політичної ситуації зросте за рахунок експорту освітніх послуг, тобто залучення
до навчання в Україні іноземних студентів.
На сучасному етапі становлення потенціалу ринку освіти впродовж життя, на наше
переконання, необхідно розробити та запровадити дієву державну політику щодо підтримки
його зростання, яка включає:
1) стимулювання підприємств до інвестування коштів у навчання та професійний розвиток працівників;
2) заходи щодо визнання цінності працівника, зростання продуктивності праці,
реалізації принципу справедливості оплати праці;
3) ініціативи щодо зростання престижності діяльності працівника освіти;
4) інтернаціоналізацію та обмін досвідом з закордонними освітніми установами;
5) впровадження інноваційних та інформаційних технологій навчання;
6) заохочення до самоосвіти та самовдосконалення.
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Висновки та перспективи подальших досліджень
Існує дві можливості розвитку вітчизняної освіти – це зовнішня, пов’язана з
інтернаціоналізацією та інтеграцію в європейський і світовий науково-освітній простір, та
внутрішня – шляхом широкого впровадження освіти впродовж життя.
Концепція освіти впродовж життя є результатом наукового пошуку засад забезпечення
розвитку суспільства знань, центральне місце в якому має займати особистість та реалізація
її потенціалу.
Головні аспекти концепції інституціоналізовано та впроваджено в освітню діяльність
багатьох країн світу, серед яких лідерські позиції займають навчальні заклади Західної
Європи, Північної Америки та Східної Азії.
В Україні впровадження безперервної освіти має свої особливості, які зумовлені
еволюцією системи освіти в пострадянський час і становленням відповідного ринку.
Визначена загальна річна величина потенціалу ринку освіти впродовж життя становить
близько 117 млрд грн, тобто 7,8% ВВП України. Ми прогнозуємо його зростання на 3–7%
щорічно протягом наступного десятиліття. При цьому до 2024 р. він збільшиться, як мінімум,
на третину.
Перспективу подальшого дослідження становить розгляд та оцінка окремих структурних складових ринку освіти впродовж життя та визначення факторів, що на них впливають.
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СОСТОЯНИЕ ПОТЕНЦИАЛА ОТЕЧЕСТВЕННОГО РЫНКА ОБРАЗОВАНИЯ
В ТЕЧЕНИЕ ЖИЗНИ
Исследованы концептуальные и правовые основы организации непрерывного образования
в течение жизни в Украине, определены составляющие и структура соответствующего
отечественного рынка, проведена оценка его годового потенциала, спрогнозированы количественные и качественные изменения данного рынка на протяжении следующего десятилетия и даны рекомендации по формированию государственной политики стимулирования
его роста.
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POTENTIAL STATUS OF THE DOMESTIC MARKET OF LIFELONG
EDUCATION
Article suggests investigation of the conceptual and legal basis for the organization of lifelong
education in Ukraine. Authors identify components and structure of the relevant domestic market,
show estimates of its annual capacity, predict quantitative and qualitative market changes and give
recommendations for government policy to stimulate its growth.
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