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У статті охарактеризовано освітній про-
цес та його результати, які безпосередньо 
формують освітню послугу. Досліджено 
структуру ринку освітніх послуг та оха-
рактеризовано бар’єри входження на ринок 
освітніх послуг для державних та приват-
них навчальних закладів. Встановлено, що 
входження на ринок державних закладів за 
більшості бар’єрів є відмінним від входження 
на такий же ринок приватних закладів. 
Основним бар’єром доступу до ринку визна-
чено відповідність вимогам системи забез-
печення якості освіти. Для ринку актуаль-
ним є узгодження з потребами ринку праці 
надання освітніх послуг не лише за якістю, 
але й за змістом. Визначено, що доцільним є 
розвиток державного регулювання на пари-
тетних умовах, що передбачає врахування 
вимог ринку праці, забезпечення довгостро-
кового розвитку країни, забезпечення кон-
курентного змагання між суб’єктами ринку 
освітніх послуг – надавачами освітніх послуг, 
впровадження систем моніторингу попиту 
на послуги, прогнозування територіального 
розміщення навчальних закладів за рівнями 
освіти.
Ключові слова: держава, ринок надання 
освітніх послуг, якість освітніх послуг, 
приватний навчальний заклад, державний 
навчальний заклад, рівень освіти.

В статье охарактеризованы образователь-
ный процесс и его результаты, которые 
непосредственно формируют образова-

тельную услугу. Исследована структура 
рынка образовательных услуг и охаракте-
ризованы барьеры вхождения на рынок обра-
зовательных услуг для государственных и 
частных учебных заведений. Установлено, 
что вхождение на рынок государственных 
учреждений по большинству барьеров явля-
ется отличным от вхождения на такой 
же рынок частных учреждений. Основным 
барьером доступа к рынку определено 
соответствие требованиям системы 
обеспечения качества образования. Для 
рынка актуальным является согласование 
с потребностями рынка труда предостав-
ления образовательных услуг не только по 
качеству, но и по содержанию. Определено, 
что целесообразным является развитие 
государственного регулирования на пари-
тетных условиях, что предполагает учет 
требований рынка труда, обеспечение 
долгосрочного развития страны, обеспе-
чение конкурентного соревнования между 
субъектами рынка образовательных услуг –  
поставщиками образовательных услуг, 
внедрение систем мониторинга спроса на 
услуги, прогнозирование территориального 
размещения учебных заведений по уровням 
образования.
Ключевые слова: государство, рынок 
предоставления образовательных услуг, 
качество образовательных услуг, частное 
учебное заведение, государственное учеб-
ное заведение, уровень образования.

The educational services market affects all scientific and economic sectors. Accordingly, educational services market requirements are extremely high, 
because the emergence of new professions, new areas of public relations development requires dynamism and flexibility. International cooperation in the 
field of education extends the territorial boundaries of educational services market of, therefore, for its development within national systems, the ability of 
citizens to acquire education abroad must be taken into account and due to the high scientific and pedagogical level, national educational institutions and 
institutions can provide services in certain specialties. Taking into account the relevance of educational services market regulation problem, the article 
presents studies results of state regulation peculiarities of educational services market development and access of various entities to the market. The 
article describes the educational process and its results, which directly shape the educational service that is in demand and supply in the relevant market. 
The structure of educational services market has been researched and the barriers to entry into educational services market for public and private edu-
cational institutions have been characterized. In particular, it has been found that entering into the market of public institutions by most barriers is different 
from entering into the same market of private institutions. The main barrier to market access is compliance with the requirements of the quality assurance 
system of education. Although standardization in education defines unified approaches to educational services provision at different educational levels, the 
educational services provision harmonization of not only in quality but also in content with labor market needs remains relevant. The article determines that 
it is advisable to develop state regulation on parity terms, which takes into account labor market requirements, ensure the long-term development of the 
country, ensure competition between educational services market subjects – educational providers, monitoring systems introduction for services demand, 
forecasting territorial placement of educational establishments and educational levels.
Key words: state, educational services provision market, educational services quality, private educational institution, state educational institution, level of 
education.

Постановка проблеми. Запорукою розвитку 
суспільства є освіта, яка дає можливість прогре-
сивно розвиватись кожному окремому громадя-
нину. Доступ до освіти є конституційним правом 
громадянина, яке забезпечується державою, а 
ринок освітянських послуг є об’єктом державного 
регулювання. Донедавна на цьому ринку були при-
сутні лише державні освітянські заклади та уста-
нови. Проте станом на 2020 рік успішно розвива-
ється також приватна освіта, до якої зростає довіра 
у суспільстві. Якщо державний сектор на ринку 

освітянських послуг врегульований, а принципи 
роботи зрозумілі для суспільства, то щодо приват-
ної освіти спостерігається дещо інша регуляторна 
тенденція. Відповідно, рівність прав у наданні осві-
тянських послуг, доступу споживача-громадянина 
у державних та приватних освітніх закладах є різ-
ною. Для забезпечення однакових умов входження 
на ринок освітніх послуг та забезпечення належної 
конкуренції необхідно дослідити діючі механізми 
державного регулювання та виявити напрями їх 
удосконалення щодо ринку надання освітніх послуг.
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Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Систему освіти в Україні, розвиток приватної 
освіти, ринку приватних послуг у сфері освіти, 
акредитацію та стандартизацію в освіті досліджу-
вав А.В. Шевчук, який охарактеризував та окреслив 
питання стандартизації освіти як важливої умови 
розвитку регіональних освітніх систем. А.В. Ромін 
сформулював визначення освітніх послуг та сис-
тему державного регулювання надання освітніх 
послуг вищими навчальними закладами України. 
А.С. Кобець описав роль держави у функціону-
ванні ринку освітніх послуг, О.В. Малій охарактери-
зував державне регулювання бар’єрів входження 
на ринки приватної освіти тощо.

Незважаючи на широке коло досліджуваних 
питань регулювання надання освітніх послуг, 
залишається актуальним дослідження доступу 
суб’єктів господарювання до ринку надання освіт-
ніх послуг як для державних, так і для приватних 
структур. Рівність умов доступу до ринку забез-
печить належну конкуренцію, отже, високу якість 
надання освітніх послуг та впровадження іннова-
ційного підходу.

Постановка завдання. Метою статті є визна-
чення та обґрунтування особливостей державного 
регулювання доступу різних суб’єктів господарю-
вання до ринку надання освітніх послуг, формулю-
вання напрямів удосконалення державного регу-
лювання ринку надання освітніх послуг.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Освіта за своїм змістом покликана надавати ті 
знання громадянам, які б дали їм змогу стати 
активними учасниками суспільних відносин. Самі 
ж громадяни на різних етапах свого розвитку 
мають різні здатності набувати знання. Зазна-
чене зумовлює використання змінного характеру 
надання освітніх послуг, що дасть можливість від-
повідати суспільним потребам та спроможностям 
у засвоєнні знань. Таким чином, освіта не може не 
розвиватись, відповідно, виникає потреба впро-
вадження нових механізмів автономності та само-
врядування навчальних закладів освіти, форму-
вання системи державного регулювання освіти. 
Для цього необхідно дослідити концепцію держав-
ної освіти в Україні, стратегію та питання участі 
держави у формуванні освіти загалом, а саме 
державний нагляд, управління та контроль, забез-
печення якості освіти.

Термін «освіта» означає процес інтелектуаль-
ного дослідження та розвитку кожного громадя-
нина як потенційного фахового спеціаліста, що є 
складовою частиною економічного, політичного, 
соціального механізму держави. Розвиток дер-
жави залежить від рівня освіченості її громадя-
нина, який є соціалізованою особистістю. Таким 
чином, освіта тісно пов’язана з освітнім процесом, 
а саме комплексом багатосторонніх заходів, спря-
мованих на досягнення здобувачем очікуваних 

результатів навчання, реалізація яких має відпо-
відати складеній освітній програмі. Результатом 
навчання є отримання інформації, необхідної 
для практичного застосування у навколишньому 
середовищі, для задоволення своїх соціальних 
потреб. Відповідно, освітній процес завершується 
в разі настання результату навчання.

Характерною ознакою освітнього процесу є 
його тривалість, зокрема, у разі реалізації загаль-
них освітніх програм, що стає перешкодою засто-
сування здобутих знань у змінному ринковому 
середовищі. До загальних належить така освітня 
програма, яка розроблена та затверджена відпо-
відно до закону та інших нормативних документів. 
Щодо індивідуальної програми розвитку, то хоча 
така програма може корегуватися під особли-
вості та потреби отримувачів, проте для неї також 
характерна певна тривалість у реалізації.

Освіта й освітній процес реалізуються на ринку 
надання освітніх послуг. Термін «ринок освітніх 
послуг» окремими науковцями визначається як 
складна соціально-економічна система, яка форму-
ється з відносин між суб’єктами освітньої діяльності 
щодо специфічного товару, яким є освітні послуги 
[17]. Проте до суб’єктів освітньої діяльності відно-
сять як виробників, так і споживачів [17]. Вважаємо, 
що ринок освітніх послуг – це сукупність взаємо-
відносин, що виникають між суб’єктами господа-
рювання та споживачами (отримувачами освітніх 
послуг) під час надання освітніх послуг у визначе-
них товарних, територіальних та часових межах.

На законодавчому рівні визначено, що освітня 
послуга – це комплекс визначених законодав-
ством, освітньою програмою та/або договором 
дій суб’єкта освітньої діяльності, що мають визна-
чену вартість та спрямовані на досягнення здо-
бувачем освіти очікуваних результатів навчання 
[3]. З латини “munus, érіs, n” перекладається як 
«обов’язок», «послуга», «подарунок» [14]. Щодо 
обов’язку надання освітніх послуг, то держава 
гарантує кожному доступ до повної загальної 
середньої освіти, яка є обов’язковою в Україні, та 
право отримувати освіту в подальшому. Надання 
ж освітньої послуги може здійснюватися на безо-
платній та платній основі. Щодо вартості освітньої 
послуги, то держава закріпила за собою визна-
чення та встановлення вартості надання освітніх 
послуг у державних закладах освіти та відповід-
них закладах територіальних громад.

Втручання держави в надання приватними 
закладами освітніх послуг є дещо обмеженим. 
Оскільки засновниками закладів освіти можуть 
бути фізичні та юридичні особи приватного права, 
то виникає проблема державного регулювання 
такої діяльності та, відповідно, захисту якості 
надання освітніх послуг. Ринок надання освітніх 
послуг є єдиним, учасниками на цьому ринку є 
як приватні, так і державні заклади. Однак те, чи 
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всі учасники ринку надання освітніх послуг будуть 
рівноправними та повноцінними, чи стане цей 
ринок конкурентним, залежить від державного 
регулювання. Державні навчальні заклади харак-
теризуються порівняно з приватними більш трива-
лою діяльністю, певною репутацією та довірою з 
боку населення, роботодавців, що відсутнє щодо 
приватних закладів. Відповідно, ділова репутація 
навчальних закладів на ринку надання освітніх 
послуг є різною через існування адміністратив-
них бар’єрів входження приватних закладів на 
ринок надання освітніх послуг. Такі бар’єри також 
пов’язані з можливістю надання безкоштовної 
освіти. Держава гарантує кожному безоплатне 
отримання дошкільної, повної загальної серед-
ньої, професійної (професійно-технічної), фахової 
передвищої та вищої освіти в державних закладах 
освіти та закладах освіти місцевих територіальних 
громад [3].

Попри те, що безкоштовною є лише освіта в 
державних закладах, в Україні стрімко збільшу-
ється створення приватних закладів освіти осо-
бами приватного права на засадах підприємниць-
кої діяльності. Станом на кінець 2018 року існує 
1,35% приватних закладів дошкільної освіти, 
18,86% приватних вищих навчальних закладів, 
1,47% приватних закладів загальної середньої 
освіти. Щодо охоплення здобувачів освіти, то при-
ватні заклади дошкільної освіти охоплюють 0,79% 
дітей, вищі навчальні заклади – 10,8% (коледжі, 
технікуми, училища) та 8,07% (університети, ака-
демії, інститути), заклади загальної середньої 
освіти – 0,8% [8]. Натомість у світі спостеріга-
ються дещо вищі показники приватних закладів. 
Так, у Німеччині 6% студентів приватних шкіл, 
у Франції – 10%, у США – 12%. При цьому вар-
тість навчання в приватних українських школах 
становить 0,4–6 тис. дол. (на рік) з українською 
акредитацією, 18–25 тис. дол. (на рік) з міжнарод-
ною акредитацією, а в приватних школах Німеч-
чини – 23,5–94,2 тис. дол. (на рік), у Франції – 
23,2–73 тис. дол. (на рік), у США – 70–80 тис. дол. 
(на рік) [4].

Для визначення оптимальної структури ринку 
освітніх послуг, поєднання державних, комуналь-
них закладів освіти та приватних навчальних 
закладів, визначення кількості дошкільних, шкіль-
них, професійно-технічних закладів, технікумів, 
коледжів, училищ, інститутів, академій та універ-
ситетів різного рівня акредитації необхідно дослі-
джувати не лише кількість наявних закладів, але 
й кількість осіб, які потребують отримання відпо-
відної освіти, якість надання освітніх послуг закла-
дами як публічного, так і приватного права. Наявна 
в Україні структура системи освіти підтверджує 
відкритість ринку та можливості для ефективної 
конкуренції, в якій конкурентами державних закла-
дів можуть стати приватні.

Фактори, що впливають на здійснення приват-
ної освітньої діяльності в Україні, залежать насам-
перед від нормативно-правового регулювання. 
Приватним закладам дозволено вибирати форму 
управління, засновувати наглядові органи, при-
значати керівника та створювати відповідні умови 
для своєї діяльності, яка має бути прозорою та 
відкритою. Надання освітніх послуг приватними 
навчальними закладами має відповідати стандар-
там якості освіти в Україні, затвердженим держав-
ними органами. Такі заклади мають створити умови 
для інклюзивної освіти, дотримуватися затвердже-
ної програми та навчального плану за загальною 
та індивідуальною освітніми програмами, володіти 
певною освітньою кваліфікацією тощо [3].

Незважаючи на широкі можливості приватних 
закладів вільно вибирати організацію освітньої 
діяльності, все ж таки на ринку надання освітніх 
послуг перешкоди входження на цей ринок для 
державних і приватних закладів не є однаковими 
(табл. 1). З огляду на реформи в освіті у 2019 році 
приватні та державні заклади мають рівні права 
на доступ до державного замовлення, державного 
фінансування тощо.

Найбільша відмінність приватних закладів від 
державних полягає у швидкості прийняття рішень, 
наприклад, щодо освітньої програми, змін в індиві-
дуальних планах, питань стосовно поточної діяль-
ності з використанням навчальних матеріалів, змін 
порядку чи розпорядку надання освітніх послуг, фор-
мування гнучкого графіку, підбору на власний розсуд 
педагогічного та наукового складу, адміністративного 
персоналу. Як у державних, так і у приватних закла-
дів є обов’язок дотримуватися ліцензійних умов, ква-
ліфікаційних умов закладу та стандартів, необхідних 
для здійснення своєї діяльності [3].

Система забезпечення якості освіти визна-
чена для всіх закладів та передбачає внутрішню 
систему (систему в закладах освіти) та зовнішню 
систему забезпечення якості в діяльності органів 
управління та установ, що здійснюють зовнішнє 
забезпечення якості освіти. До внутрішньої сис-
теми входить розроблення внутрішньої політики 
оцінювання якості кожним закладом, що передба-
чає академічну доброчесність, оцінювання здобу-
вачів освіти, працівників, які залучені до освітнього 
процесу, керівників навчальних закладів з ураху-
ванням інформаційного, матеріально-технічного 
забезпечення освітнього процесу. Зовнішня сис-
тема охоплює такі процедури, як стандартизація, 
ліцензування, акредитація, зовнішнє незалежне 
оцінювання результатів навчання, інституційний 
аудит, атестація та сертифікація педагогічних 
працівників, громадський нагляд та діяльність 
незалежних установ, оцінювання й забезпечення 
якості освіти [3].

Подальший розвиток освітніх послуг держава 
визначає з урахуванням рівності прав державних 



59

  ЕКОНОМІКА ТА УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

та приватних навчальних закладів, акцентуючи 
увагу на якості освітніх послуг як головного інди-
катора доступу до ринку. Проте на законодав-
чому рівні потребують чіткого визначення поняття 
«ринок освітніх послуг» та «суб’єкт ринку освітніх 
послуг», що дасть можливість здійснювати кон-
троль за вхідними та вихідними бар’єрами на 
зазначеному ринку, а також вживати превентив-
них, контролюючих та регуляторних заходів, спря-
мованих проти обмеження, спотворення чи недо-
пущення конкуренції на конкретному ринку.

Реформування освітньої сфери в Україні 
пов’язане з оцінюванням якості національної 
освітньої сфери не відповідно до світових систем 
освітніх індикаторів (наприклад, таких як Освітні 
індикатори Ради з освіти Європейського Союзу, 
Освітні індикатори Міжнародного Консультатив-
ного Форуму з освіти для усіх, Освітні індикатори 
ЮНЕСКО, ОЕСР [1]).

Важливим напрямом державного регулювання 
ринку надання освітніх послуг є розроблення стан-
дартів для кожного рівня освіти. Фактично стан-
дартизація має на меті визначення єдиних під-
ходів до надання освітніх послуг на різних рівнях 
освіти, зокрема:

– для початкової школи обов’язковими є 
результати навчання та компетентності здобува-
чів освіти, загальний обсяг навчального наванта-
ження у базовому навчальному плані [11];

– для професійно-технічної освіти обов’язковими 
є вимоги до змісту освіти, рівня професійної квалі-
фікації випускників, основних обов’язкових засобів 
навчання та освітнього рівня вступників [12];

– для вищої освіти обов’язковими є компетент-
ність (результати навчання), максимальний обсяг 

навчального навантаження здобувача, необ-
хідного для досягнення визначених результатів 
навчання, вимоги до освітніх програм тощо [2].

Для вирішення проблеми якості надаваних 
освітніх послуг держава визначила пріоритетність 
розвитку приватної освіти та різних форм здобуття 
освіти, зокрема дошкільної, якою не охоплено всіх 
дітей відповідного віку і яка не відповідає наяв-
ним потребам у розвитку дитини [10]. Станом 
на 2019 рік, наприклад, охоплення дошкільною 
освітою складає лише близько 55% від загальної 
потреби [15].

Таким чином, відповідно до державного регу-
лювання ринку освітніх послуг держава робить 
акцент не на формі власності надавача послуг, а 
на якості надання послуг. За такого регуляторного 
середовища основна проблема доступу окремого 
суб’єкта господарювання до ринку надання освіт-
ніх послуг полягатиме у його здатності забезпе-
чити достатній рівень якості, який би відповідав 
вимогам ринку праці. Проте залишається актуаль-
ною проблема узгодження надання освітніх послуг 
не лише за якістю, але й за змістом з потребами 
ринку праці.

Як зазначають дослідники, наявний стан речей 
в освіті є причиною неузгодженості ринку освітніх 
послуг та попиту на ринку праці. Цьому сприяє 
діючий механізм державного замовлення, відпо-
відно до якого держава може замовляти підготовку 
фахівців, яких ринок праці може не потребувати. 
Невідповідність випускників навчальних закла-
дів вимогам ринку праці виникла через відсут-
ність моніторингу потреби у фахівцях, орієнтацію 
навчальних закладів на попит з боку населення, а 
не роботодавців [7].

Таблиця 1
Порівняльна характеристики бар’єрів входження на ринок освітніх послуг  

для державних та приватних навчальних закладів

№ Назва бар’єра 
входження

Характеристика бар’єра входження для
державних навчальних закладів приватних навчальних закладів

1. Реєстрація суб’єкта
Засновник – орган державної влади від 
імені держави, відповідна рада від імені 
територіальної громади (громад).

Засновник – фізична та/або юридична 
особа.

2. Ліцензування

Заклади, що діють на день набуття 
чинності Законом України «Про освіту», 
отримують ліцензію без проходження 
процедури ліцензування.

Заклади, що створюються після набуття 
чинності Законом України «Про освіту», 
ліцензуються на загальних засадах.

3. Доступ до державного 
замовлення

У вищих навчальних закладах залежно від 
показників їх діяльності з 1 січня 2020 року.

У вищих навчальних закладах залежно від 
показників їх діяльності з 1 січня 2021 року.

4. Формування 
стипендійного фонду Державою. Навчальним закладом, якщо передбачено 

його установчими документами.

5. Технічне оснащення Є можливим через участь у публічних 
закупівлях.

Реалізується завдяки власним та 
залученим коштам.

6. Використання 
субвенцій

За рахунок субвенції не здійснюється з  
1 вересня 2016 року фінансування закладів 
загальної середньої освіти, кількість учнів у 
яких становить менше 25 осіб.

За рахунок субвенції здійснюється з  
1 вересня 2016 року фінансування закладів 
загальної середньої освіти, кількість учнів у 
яких становить менше 25 осіб.

Джерело: складено авторами на основі [3; 9; 13]
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Ринок освітніх послуг вважається найбільш 
перспективним у світі, оскільки формує фахових 
спеціалістів, які здатні розвивати економіки різних 
країн. Обсяг світового ринку освітніх послуг скла-
дає понад 100 млрд. дол. За даними міжнародної 
організації ЮНЕСКО студент витрачає четверту 
частину свого доходу там, де навчається. В деяких 
країнах світу надходження від надання освітніх 
послуг формує більшу частину доходу держави. 
Таким чином, шляхом відкриття ринку освітніх 
послуг з повним циклом для зовнішніх абітурієн-
тів, зокрема, завдяки міжнародним програмам, 
можна формувати дохід держави й забезпечувати 
роботою працівників навчальних закладів, що 
володіють науковими здобутками в інформацій-
них технологіях, медицині, сільськогосподарських, 
фізико-математичних, хімічних науках тощо. 
Однією з таких форм відкриття ринків є програми 
подвійних дипломів, що станом на 2020 рік в Укра-
їні не врегульовані належним чином, як наслідок, 
неузгоджені обсяг та зміст навчання [16].

Як зазначає А.С. Кобець, для освітньої сфери 
ринкові відносини не можуть вважатись абсолют-
ними, оскільки ринок відповідає потребам сього-
дення, а освіта «закладає основу довгострокового 
розвитку країни» [5]. З урахуванням наявності різ-
них освітніх рівнів та різноманітності навчальних 
закладів одним із завдань держави в регулюванні 
освітнього процесу має бути визначення опти-
мального державного регулювання, яке передба-
чало б досягнення двох цілей, таких як відповід-
ність освітнього процесу сучасним потребам ринку 
та здатність у підготовці фахівців, які спроможні 
стати творцями довгострокового розвитку України.

Таким чином, на рівні зовнішньої системи оці-
нювання забезпечення якості освіти потребує 
впровадження системи освітніх індикаторів відпо-
відно до рівнів освіти, узгодженої з процедурами 
законодавчо визначених систем забезпечення 
якості освіти.

Оскільки саморегуляція ринку надання освіт-
ніх послуг з урахуванням соціальної важливості 
освітньої галузі не матиме достатніх суспіль-
них результатів, а право на освіту гарантується 
державою, то найбільш доцільно розвивати 
державне регулювання на паритетних умовах. 
За обмеженого попиту на вищу освіту, зокрема 
здобуття ступеня магістра, високого попиту на 
загальну середню освіту та надмірно високого 
незабезпеченого попиту на дошкільну освіту, 
державні механізми регулювання ринку надання 
освітніх послуг мають пройти додаткове рефор-
мування, що передбачатиме:

– моніторинг потенційного та реального попиту 
на освітні послуги за рівнями освіти;

– прогнозування густоти розміщення здобувачів 
освіти з подальшим визначенням територіальної 
доступності до відповідних навчальних закладів;

– розроблення типових освітніх програм, які б 
надавали широкі можливості навчальним закла-
дам доповнювати такі програми з урахуванням 
потреб здобувачів освіти;

– розроблення методики впровадження дер-
жавно-приватного партнерства у сфері освіти та 
визначення системи стимулювання залучення 
приватного партнера тощо.

Відповідно, шляхом регулювання ринку 
освітніх послуг держава зможе реалізувати такі 
функції, як забезпечення діяльності агентів на 
інституційно-правовій основі, компенсування нега-
тивних ринкових ефектів, створення інвестицій-
ного середовища для залучення у сферу освіти 
коштів приватних структур [6].

Висновки з проведеного дослідження. 
Незважаючи на розвиток державного регулювання 
ринку надання освітніх послуг, надалі залишається 
актуальною проблема вдосконалення механізмів 
регулювання доступу приватних структур до ринку. 
Урядова економічна програма визначає ліцензу-
вання як один з бар’єрів, подолання якого дасть 
можливість увійти на ринок надання освітніх послуг 
суб’єктам, спроможність яких буде здатна відпо-
відати визначеним на державному рівні якісним 
показникам. Пропозиції щодо розвитку державного 
регулювання на паритетних умовах потребують 
розроблення системи індикаторів якості освіти та 
визначення збалансованого поєднання досягнення 
інтересів держави щодо її довгострокового роз-
витку та відповідності освітніх послуг запитам пра-
цедавців. Задля цього моніторинг та прогнозування 
змін у попиті та потребі в освітніх послугах потребу-
ють подальших наукових досліджень.
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