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У статті розглянуто розвиток Інтернет-
ресурсів на ринку освітніх послуг в умовах 
глобальної конкуренції. Наголошено на 
тому, що пандемія коронавірусу внесла свої 
корективи в усі сфери людського життя. 
Вимушене дистанційне навчання в умовах 
карантину засвідчило, що система освіти 
є розбалансованою у всьому світі, а сама 
освіта входить у нову епоху розвитку. Дове-
дено, що реформування освітньої системи 
потребує модернізації навчального процесу. 
Визначено основні тенденції ринку освітніх 
послуг у сучасних умовах. Охарактеризо-
вано умови глобальної конкуренції. З’ясовано 
різницю між поняттями «глобальна кон-
куренція», «техноглобалізм», «економіка 
знань». Досліджено сутність понять «ос- 
вітня послуга», «ринок освітніх послуг», 
«Інтернет-ресурси». Запропоновано класи-
фікацію Інтернет-ресурсів залежно від виду 
освіти. Визначено перспективи розвитку 
Інтернет-ресурсів на ринку освітніх послуг 
в умовах глобальної конкуренції.
Ключові слова: освітні послуги, ринок 
освітніх послуг, глобальна конкуренція, 
техноглобалізм, освіта, освітні Інтернет-
ресурси.

В статье рассмотрено развитие Интер-
нет-ресурсов на рынке образовательных 

услуг в условиях глобальной конкуренции. 
Сделан акцент на том, что пандемия 
коронавируса внесла свои коррективы во 
все сферы жизни человечества. Вынужден-
ное дистанционное обучение в условиях 
карантина свидетельствует о том, что 
система образования разбалансирована 
во всём мире, а само образование входит в 
новую эпоху развития. Доказано, что рефор-
мирование образовательной системы тре-
бует модернизации учебного процесса.  
В статье определены основные тенденции 
рынка образовательных услуг в современ-
ных условиях. Охарактеризованы условия 
глобальной конкуренции. Определена раз-
ница в понятиях «глобальная конкуренция», 
«техноглобализм», «экономика знаний». 
Исследована сущность понятий «образова-
тельная услуга», «рынок образовательных 
услуг», «Интернет-ресурсы». Предложена 
классификация Интернет-ресурсов в зави-
симости от вида образования. Определены 
перспективы развития Интернет-ресурсов 
на рынке образовательных услуг в условиях 
глобальной конкуренции.
Ключевые слова: образовательные услуги, 
рынок образовательных услуг, глобальная 
конкуренция, техноглобализм, образование, 
образовательные Интернет-ресурсы.

The knowledge economy society, the rapid spread of information technology and the adaptation of humanity to quarantine restrictions in connection with the 
COVID-19 pandemic have contributed to the development of global competition for Internet resources in the market of educational services. The purpose of 
the article is to identify trends in the development of Internet resources in the market of educational services in conditions of global competition. The article 
considers the progress of Internet resources in the market of educational services in the conditions of global competition. The coronavirus pandemic has 
made adjustments in all areas of human life. Distance learning in quarantine has shown that the education system is unbalanced in all countries of the world. 
Education is entering a new era of development. It is proved that the reform of the educational system requires the modernization of the educational pro-
cess. The article identifies the main trends in the market of educational services in modern conditions. The conditions of global competition are described.  
The difference between the concepts of "global competition", "technoglobalism", "knowledge economy" is clarified. The essence of the concepts "educa-
tional service", "market of educational services", "Internet resources" is investigated. Prospects for the development of Internet resources in the market of 
educational services in conditions of global competition are identified. The main trends in the market of educational services are increasing the share of free 
educational services, increasing the investment attractiveness of education, breaking the boundaries between full-time and part-time education, dynamic 
development of distance education, increasing interest in lifelong learning, rapidly declining international academic mobility. multi-age educational services 
for the whole family, increasing information literacy, increasing the role of human capital, increasing the share of non-formal and informal education, the 
specificity of the consumption of educational services, increasing innovation and creativity of participants in the educational process, accelerating family 
education, functioning in an unstable economic environment and specific changes in the labor market.
Key words: educational services, market of educational services, global competition, technoglobalism, educational internet resources.

Постановка проблеми. Суспільство еконо-
міки знань, стрімке поширення інформаційних 
технологій та адаптація людства до карантинних 
обмежень у зв’язку з пандемією COVID-19 спри-
яють розвитку простору глобальної конкуренції 
Інтернет-ресурсів на ринку освітніх послуг. Каран-
тин суттєво підвищив рівень креативу і показник 
застосування Інтернет-технологій у суспільстві. 
Багато провідних навчальних і культурних закладів 

світу відкрили вільний доступ до своїх Інтернет-
ресурсів. Окрім того, на сучасному етапі в еконо-
міці знань спостерігаємо пришвидшення процесів 
створення нових продуктів і втілення інновацій у 
життя людства. Глобалізацію за рахунок поши-
рення науки, техніки й освіти намагається пояснити 
така соціальна теорія, як техноглобалізм. Сьогодні 
існує ототожнення понять «глобальна конкурен-
ція», «техноглобалізм» та «економіка знань», що 
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змушує окреслити різницю між цими поняттями. 
Окрім того, необхідно акцентувати увагу на впливі 
глобалізації на розвиток Інтернет-ресурсів, визна-
ченні переваг і недоліків дистанційного навчання, 
що є особливо актуальним в умовах локдауну.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Причини і риси техноглобалізму розглядали у своїх 
працях Л. Роціос, Н. Безрукова, О. Чернявська, 
Т. Бабич, А. Шлапак та інші зарубіжні та українські 
вчені. Умови глобальної конкуренції розглянуто 
у наукових працях Д. Ільницького, Л. Пронкіної, 
В. Антощенкової. Сутність і класифікація Інтернет-
ресурсів розкриваються у роботах О. Олексюк, 
К. Журавської, О. Скуловатової, Г. Колоскової, Г. Пе- 
рехрест. Роль відкритої освіти у суспільстві вста-
новлено в роботах О. Захарова, І. Колеснікової, 
А. Хуторського, О. Висоцької, О. Коржилової, 
М. Лещенко, А. Яцишин. Однак сьогодні майже 
не існує праць із визначення впливу глобальної 
конкуренції на розвиток освітніх послуг та дослі-
дження розвитку Інтернет-ресурсів і дистанційного 
навчання в умовах глобальної конкуренції.

Постановка завдання. Метою дослідження  є 
визначення тенденцій розвитку Інтернет-ресурсів 
на ринку освітніх послуг в умовах глобальної конку-
ренції. Для досягнення мети необхідно послідовно 
окреслити і вирішити завдання дослідження: про-
аналізувати сучасний стан науки й освіти в кра-
їні, визначити переваги і недоліки дистанційного 
навчання в період карантину у зв’язку з панде-
мією COVID-19, з’ясувати сутність понять «освітня 
послуга», «ринок освітніх послуг», «глобальна 
конкуренція», «Інтернет-ресурси», дослідити ін- 
струменти організації дистанційного навчання та 
основні платформи відкритої освіти та визначити 
основні тенденції розвитку ринку освітніх послуг у 
сучасних умовах.

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Сьогодні спостерігаємо низку проблем в україн-
ській освіті і науці, що пов’язано не лише з пан-
демією та світовою кризою. Ці проблеми заго-
стрювалися роками, а саме: слабке фінансування 
наукових досліджень, низькі заробітні плати 
вчених, руйнування матеріально-технічної бази 
вітчизняної науки. Так, якщо частка витрат на 
виконання наукових досліджень і розробок у ВВП 

України у 2010 р. становила 0,75%, то в 2019 р. – 
лише 0,43%, хоча частка інноваційно активних під-
приємств у загальній кількості промислових під-
приємств зросла за цей період із 13,8% до 16,4%. 
Якщо аналізувати джерела фінансування інно-
ваційної діяльності промислових підприємств, то 
частка власних коштів суб'єктів господарювання 
за період, що аналізується, збільшилася з 59,4% 
до 87,7%; частка коштів державного бюджету 
зросла з 1,1% до 3,9%. Натомість частка коштів 
інвесторів-нерезидентів зменшилася з 30% у 
2010 р. до 0,3% у 2019 р. Кількість працівників, 
задіяних у виконанні наукових досліджень і розро-
бок в Україні, за період із 2010 по 2019 р. скоро-
тилася у 2,3 рази – з 182 484 осіб до 79 262 осіб 
(рис. 1). 

Щодо освіти, то найбільші витрати спостеріга-
ємо на вищу освіту, перший етап середньої освіти 
і початкову освіту. З одного боку, це свідчить про 
піклування держави про фінансове забезпечення 
закладів освіти, а з іншого –  через інфляційні 
процеси, що відбуваються в економіці, пози-
тивна динаміка показників фінансування освіти 
відсутня. На фінансування дошкільної, шкільної, 
професійно-технічної освіти у 2018 р. припадало 
4% ВВП, а видатки на вищу освіту становили 
1,5 млрд дол., або 1,3% ВВП. Приватні витрати за 
останні 10 років зростали щорічно в середньому 
на 6%, однак їхня частка в останні п’ять років не 
перевищувала 1% ВВП. Дошкільна освіта в Укра-
їні є недофінансованою. У 2018 р. витрати на 
одну дитину становили 800 дол. (для порівняння:  
у країнах ОЕСР – 4,3 тис дол.). Витрати на одного 
працівника дошкільної освіти – 3,3 тис дол., тоді 
як у середньому в країнах ОЕСР – 37,3 тис дол. 
Завантаженість дитсадків становить 114%, при 
цьому завантаженість у містах – 124%, у сільській 
місцевості – 87%. Це свідчить про необхідність 
додаткових закладів дошкільної освіти, тим паче 
планування державного фінансування має вклю-
чати витрати на заміну зношеної інфраструктури. 
Приватні заклади дошкільної освіти становлять 
лише 1,3% від загальної кількості. При цьому 40% 
із них припадають на Київ та Київську область. 
Непропорційно низька частка приватних закладів 
дошкільної освіти в Україні, попри високий попит 

на них, є результатом надмірної зарегульо-
ваності їхньої діяльності та високих бар’єрів 
щодо входу для приватних ініціатив.

На початок 2019–2020 навчального року 
в Україні діяли 15,2 тис закладів середньої 
освіти, з них приватних – 1,2%. Бюджетні вит-
рати на середню освіту коливаються в межах 
2,4–2,8%. Галузь залишається суттєво недо-
фінансованою. Так, витрати на одного учня 
становлять 800 дол. на рік, тоді як у країнах 
ОЕСР – у середньому 9,7 тис дол. Це більше, 
ніж фінансування закладів дошкільної освіти, 

Рис. 1. Кількість працівників,  
задіяних у виконанні наукових досліджень і розробок 

в Україні в 2019 р. за категоріями персоналу, осіб 
(представлено авторами за [1])
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але й матеріально-технічна база закладів 
середньої освіти та її утримання потре-
бують значно більше видатків. Як зазна-
чається в дослідженні OECD, «у моделі 
української школи процедури вищі за 
персоналізовані цілі учасників навчаль-
ного процесу. У цій системі учні – лише 
функції для закладу освіти, який прагне 
досягти показників успішності відповідно до дер-
жавних стандартів та рейтингу за балами ЗНО. 
Фокус уваги зосереджено на предметах, класно-
урочній системі, великому обсязі фактологічних 
знань, відірваних від практики, на контролі замість 
заохочення» [2]. Зменшення кількості шкіл усклад-
нює доступ до освіти жителям віддалених населе-
них пунктів. Концепція опорних шкіл та механізми 
перевезення учнів за програмою «шкільний авто-
бус» не всюди й не завжди працюють. Фінансу-
вання професійно-технічної освіти перебуває на 
стабільно низькому рівні, незважаючи на потреби 
закладів в оновленні матеріально-технічної бази. 
Сьогодні не створено стимулів для залучення 
приватних суб’єктів господарювання до спіль-
ного фінансування закладів професійно-технічної 
освіти, розроблення спільних навчальних програм 
та навчання без відриву від виробництва через 
відсутність дієвих механізмів державно-приват-
ного партнерства.

За Індексом людського розвитку ООН Україна – 
держава з високим рівнем розвитку завдяки масо-
вості та доступності освіти. Однак у глобальних 
рейтингах університетів країна поступається пози-
ціями. Так, до таких рейтингів у 2019 р. потрапили 
лише чотири українські університети із 289 закладів 
вищої освіти. Державне замовлення на підготовку 
фахівців виконує функцію фінансової підтримки 
університетів. За державним замовленням в Укра-
їні навчається 46% загальної кількості студентів. 
Сьогодні ми спостерігаємо низький рівень фінансу-

вання університетів та викладачів порівняно з краї-
нами ОЕСР, відсутність незалежної системи оціню-
вання якості вищої освіти. Усе це спричиняє відтік 
студентів за кордон. Соціальний статус виховате-
лів, учителів і вчених є низьким. Незважаючи на 
підвищення рівня оплати праці деяким категоріям, 
робітники сфери освіти суттєво обмежені бюрокра-
тичними процедурами, що знижує їх мобільність, 
самооцінку, мотивацію та негативно впливає на 
залучення молодих учителів.

Пандемія коронавірусу внесла свої корективи 
в усі сфери людського життя. Нині в Україні (як і в 
багатьох інших країнах світу) тривають карантинні 
обмеження у зв’язку з пандемією COVID-19, які 
передбачають дистанційне навчання усіх закладів 
освіти. Більшість наших співвітчизників негативно 
ставиться до дистанційного навчання (рис. 2). 
Позитивно налаштовані лише 8% опитаних. Поло-
вина респондентів стверджує, що діти під час дис-
танційного навчання не можуть соціалізуватися та 
повноцінно спілкуватися. Також більшість україн-
ців критично ставиться до повної заборони відвід-
ування освітніх закладів.

Вимушене дистанційне навчання в умовах 
карантину засвідчило, що система освіти є розба-
лансованою у всьому світі, а сама освіта входить 
у нову епоху розвитку. Власний викладацький 
досвід дає змогу виокремити такі переваги і недо-
ліки дистанційного навчання в умовах карантину 
(табл. 1).

Рис. 2. Ставлення українців до дистанційного навчання  
у жовтні 2020 р., %  [3]
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Таблиця 1 
Переваги і недоліки дистанційного навчання в умовах карантину
Переваги Недоліки

Можливість користуватися багатьма ресурсами Якість Інтернету посилює соціальну нерівність в освіті

Економія часу на дорогу, збори Підходить тим слухачам, які мають належну підтримку батьків, 
доступ до цифрових ресурсів, уміють учитися самостійно

Можливість навчатися у зручний час і в зручних 
умовах Перекладання відповідальності на батьків

Доступ до матеріалів у будь-який час Велике навантаження на зір
Можливість користуватися додатковими 
джерелами Ще більша кількість паперів

Більше можливостей для інтеграції на рівні тем 
і на рівні предметів

Моральне навантаження на вчителів через відсутність 
постійного зорового контакту з учнями, відсутність 
енергообміну

Вчаться не лише учні, а й викладачі, батьки Важко для вчителів похилого віку
Підвищення креативності педагогів Супротив учителів і нездорова конкуренція серед учителів

Відсутність педрад офлайн Навантаження на вчителів у плані винайдення нових 
відеоматеріалів

Джерело: складено авторами
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Отже, реформування освітньої системи потре-
бує модернізації навчального процесу за допомо-
гою розвитку Інтернет-ресурсів. Для того щоб чітко 
визначити перспективи розвитку Інтернет-ресур-
сів на ринку освітніх послуг, необхідно охарактери-
зувати поняття «освітня послуга» та «ринок освіт-
ніх послуг». Аналіз літературних джерел свідчить 
про те, що визначення «освітня послуга» можна 
розділити за такими групами (залежно від того, як 
науковці визначають це поняття), як: процес, зна-
ння, система знань, блага, вид послуги, сукупність 
об'єкта і суб'єкта, результат або сукупність резуль-
татів, специфічний товар, демонстрація здібнос-
тей, обсяг інформації, діяльність, сукупність про-
дуктів праці, чинник економічного зростання.

Аналіз наукової літератури з проблем функці-
онування ринку освітніх послуг дає змогу зробити 
висновок,  що сьогодні його розглядають із різних 
точок зору. Так, на думку А. Антохова, ринок освіт-
ніх послуг є складною соціально-економічною сис-
темою, що складається з певних елементів, а саме 
виробників цих послуг та споживачів [4]. В. Гор-
ський, Г. Немиря, В. Погребняк розглядають цей 
ринок як взаємовідносини економічних суб'єктів, 
об'єднаних єдиною метою, спрямованих на реалі-
зацію економічних і соціальних інтересів особис-
тості та суспільства [5]. На думку І. Жарської та 
В. Неткової, це середовище і сфера виробництва, 
просування, реалізації та споживання освітніх 
послуг; матеріальні взаємовідносини між учасни-
ками навчального процесу: тими, хто навчається, 
організаціями, які надають освітні послуги, а також 
фізичними і юридичними особами, які їх оплачу-
ють і якимось чином регламентують [6]. В. Зару-
біна  вважає, що це є всі потенційні споживачі, 
що прагнуть задовольнити свої потреби в освіті, 
здатні вступити у відносини обміну з продавцем 

[7]. На думку П. Скока, ринок освітніх послуг являє 
собою взаємодію попиту на освітні послуги з боку 
окремих господарюючих суб'єктів – окремих осо-
бистостей, підприємств, держави і т. п. і пропози-
цій із боку різних освітніх організацій [8]. Усе це дає 
змогу зробити такий висновок: більшість науковців 
розглядає ринок освітніх послуг як систему вза-
ємовідносин, сукупність споживачів, середовище 
та тип ринку.

Слід зазначити, що, по-перше, сьогодні ринок 
освітніх послуг діє в умовах конкуренції, по-друге, 
між наднаціональними відтворювальними сис-
темами існує глобальна конкуренція. На думку 
Л. Пронкіної [9], глобальна конкуренція є багато-
аспектною категорією, яка відображає процес 
суперництва цивілізацій, регіонів, країн, глобаль-
них галузей, ТНК та інших суб’єктів глобального 
простору за конкурентні переваги в умовах висо-
кого рівня монополізації, посилення сукупного 
впливу раніше ізольованих чинників та зміни всієї 
парадигми їх розвитку. Цікаву думку викладають 
Л. Зобова та Є. Орлова [10], доводячи, що гло-
бальна конкуренція – це конкуренція, яка ігнорує 
державні кордони і дає можливість сформувати 
свій ринковий простір для конкретного суб’єкта, 
тобто суб’єкти конкуренції приходять ззовні. Отже, 
термін «глобальна конкуренція» включає дихото-
мію, тобто існування двох складників – глобаліза-
ції і конкуренції. У таких умовах важливим є розви-
ток освітніх Інтернет-ресурсів. 

Аналіз наукової літератури свідчить про те, що 
сьогодні вчені притримуються спільної думки від-
носно поняття «Інтернет-ресурси» (табл. 2).

Цікавим, на нашу думку, є дослідження 
О. Олексюк [15], в якому виділено такі типи ресур-
сів: довідкові видання (ресурси Вікіпедії, елек-
тронні тлумачні, фахові енциклопедії, словники), 

Таблиця 2 
Погляди науковців на визначення поняття «Інтернет-ресурси»

Джерело Інтернет-ресурс 
(синоніми) Визначення

В.Ю. Биков [11] електронні 
освітні ресурси

вид засобів освітньої діяльності (навчання та ін.), що існують в електронній 
формі, є сукупністю електронних інформаційних об’єктів (документів, доку-
ментованих відомостей та інструкцій, інформаційних матеріалів, процесу-
альних моделей та ін.), які розташовуються і подаються в освітніх системах 
на запам’ятовуючих пристроях електронних даних

Г.В. Колоскова [12]
електронні 
інформаційні 
ресурси

індивідуальні та колективні експертні знання, окремі документи, масиви 
документів і документи та їх масиви, з яких складаються бази та банки 
даних, бази знань, електронні бібліотечні системи, бібліотеки, архіви, 
фонди, інформаційні системи та інші системи у визначеній предметній 
тематичній сфері, які відповідають функціональним потребам та запитам 
користувачів інформації

З.В. Савченко [13]
електронний 
інформаційний 
ресурс

інформаційний ресурс, що зберігається в електронному чи ком-
п’ютеризованому форматі і може бути переглянутий, знайдений та пе- 
ретворений засобами електронної мережі або іншої електронної технології 
обробки даних

Глосарій Інтернет-
маркетингу [14] Інтернет-ресурс сукупність інтегрованих засобів технічного і програмно-апаратного харак-

теру, а також інформації, призначеної для публікації у Всесвітній мережі

Джерело: систематизовано авторами
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наукові статті (статті з періодичних видань, матері-
али конференцій та семінарів, персональні сайти 
авторів, електронні фахові журнали, електронні 
архіви, електронні бібліотеки), сайти розробни-
ків (навчальні матеріали, коди програм, презен-
тації з офіційних сайтів розробників програмного 
забезпечення), банки рефератів (колекції готових 
контрольних, дипломних, курсових, індивідуаль-
них завдань, рефератів), електронні посібники 
(оцифровані версії навчальних посібників, елек-
тронні посібники), програми курсів (приклади 
розроблених програм курсів), офіційні документи 
(накази, закони, положення з офіційних урядових 
сайтів). Як і в попередньому дослідженні, у нау-
ковій праці К. Журавської [16] обґрунтовується 
важливість Інтернет-ресурсів для забезпечення 
навчання студентів: оскільки підручники, посіб-
ники, статті у сучасних умовах простіше і швидше 
знайти в мережі Інтернет за допомогою будь-якого 
мобільного пристрою чи комп’ютера, студенти від-
дають перевагу електронним версіям навчальних 
матеріалів. О. Скуловатова [17] окреслює чотири 
види робіт, де є ефективним використання Інтер-
нет-ресурсів як додаткових засобів навчання: 
пошук відповідей на питання, що розглядаються 
на семінарських заняттях; засіб контролю знань; 
спосіб зберігання навчальної інформації; джерело 
спілкування. Г. Колоскова [12] надає розгорнуту 
класифікацію Інтернет-ресурсів за: джерелом 
створення, ступенем доступу, способом подання, 
формою власності, методом організації та збері-
гання, змістом, мовною і географічною ознакою, 
рівнем компетенції, цільовим призначенням, фор-
мою існування у мережі. Г. Перехрест [18] роз-
глядає український сегмент Інтернету з погляду 
його складників, структури і змісту. За принципами 
організації науковець виділяє структурно-орієнто-
вані, проблемно-орієнтовані та синтетичні інфор-
маційні ресурси.

За результатами дослідження Factum Group 
Ukraine [19], сьогодні Інтернетом регулярно корис-
туються 22,96 млн українців, що становить 71%, 
при цьому у 21 млн осіб (65%) Інтернет є вдома. 
У містах із населенням понад 100 тис мешканців 
кількість користувачів Інтернету зростає з року в 
рік і станом на 01.01.2020 становить 74%, це 42% 
від усіх користувачів Інтернету в Україні. Міста з 
населенням менше 100 тис жителів становлять 
29% від загальної кількості користувачів, 29% 
також становлять мешканці села. У селах показ-
ник використання Інтернету становить 58%.

У період карантину широко використовуються 
соціальні мережі і месенджери, найбільшу питому 
вагу серед них має Viber, – 94% (рис. 3).

Якщо говорити про вищу освіту, то найбільш 
розповсюдженими інструментами є Moodle, 
Teams, Zoom, Office 365. У процесі дослідження 
було проведене опитування респондентів різних 
вікових груп і різних соціальних верств. Усього у 
дослідженні прийняло участь 480 осіб. 

Отримано такі результати: 86% респондентів 
знають про можливості відкритої освіти, із них 
користуються курсами відкритої освіти 43%. Окрім 
того, з’ясовано, що із загальної кількості опита-
них осіб з однією вищою освітою користуються 
курсами відкритої освіти лише 2%, із двома або 
більше вищими освітами – 11%. Серед студентів 
ця частка становить 13%. Зі школярів 74% корис-
туються курсами відкритої освіти, переважно під 
час підготовки до ЗНО або хоумскулери. Резуль-
тати опитування стосовно платформ, якими корис-
туються респонденти, наведено на рис. 4.

Проведене дослідження свідчить про те, що в 
сучасних умовах трансформації глобального соці-
ально-економічного середовища розвиток ринку 
відкритої освіти у нашій країні є необхідним фак-
тором. Українська економіка потребує сьогодні 
нових ресурсів для пришвидшення темпів розви-

Рис. 3. Інструменти організації дистанційного навчання  
згідно з онлайн-опитуванням батьків дітей,  

які навчаються у закладах загальної середньої освіти, 8–13.04.2020, %

Джерело: систематизовано авторами за [20]
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тку. Саме освіта є інструментом формування сві-
домості людини, тому збільшення кількості якісних 
українських ресурсів відкритої освіти є перспек-
тивним напрямом. 

На нашу думку, Інтернет-ресурс доцільно кла-
сифікувати за видами освіти: 1) Інтернет-ресурси 
відкритої освіти; 2) Інтернет-ресурси закладів 
освіти; 3) Інтернет-ресурси неформальної, інфор-
мальної та альтернативної освіти. Також слід 

зазначити, що в умовах глобальної конкуренції 
на розвиток Інтернет-ресурсів на ринку освіт-
ніх послуг впливає низка чинників, які залежно 
від напряму впливу можна поділити на зовнішні 
(екзогенні) і внутрішні (ендогенні); залежності від 
змісту – на управлінські, організаційні та еконо-
мічні. Усе це дає змогу виділити основні тенденції 
розвитку ринку освітніх послуг у сучасних умовах 
(рис. 5).

Рис. 4. Основні платформи відкритої освіти, якими користуються респонденти, %

Джерело: проведено авторами
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у зв’язку з пандемією COVID-19

Джерело: систематизовано авторами

 

 

Збільшення частки безкоштовних 
освітніх послуг 

Руйнування меж між очною  
та заочною освітою 

Посилення ролі LifeLong Learning 
Стрімке зменшення масштабів 

міжнародної академічної мобільності 

Посилення інвестиційної привабливості 
освіти 

Динамічний розвиток дистанційної освіти 

Специфічні зміни ринку праці 

Збільшення частки різновікових освітніх 
послуг для всієї сім’ї 

Зростання ролі людського капіталу 

Посилення конкуренції 

Підвищення інформаційної грамотності 
населення 

Специфічність процесу споживання 
освітніх послуг 

Функціонування в умовах нестабільного 
економічного середовища 

Збільшення частки неформальної  
та відкритої освіти 

Підвищення рівня інноваційності та 
креативності учасників освітнього процесу 

Пришвидшення темпів зростання 
сімейної освіти 

Тенденції розвитку ринку освітніх послуг в умовах карантинних обмежень 
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Перспективи регулювання освітніх послуг на 
ринку освіти в умовах карантинних обмежень 
доцільно розглянути за групами методів освіт-
ньої політики: нормативно-правові (у тому числі 
законодавчі), зокрема оптимізація нормативно-
правових документів. Так, сьогодні вже є відобра-
ження в законодавчому просторі України сімейної 
(домашньої) форми навчання, надалі ця форма 
здобуття освіти лише поширюватиметься. Окрім 
того, у нашій країні мало закладів вищої освіти 
можуть пропонувати послуги саме дистанційної 
освіти (тобто в умовах карантину абсолютно всі 
ЗВО здійснюють освітню діяльність дистанційно, 
але не мають ліцензій на дистанційну форму 
навчання, отже, після карантину ситуація може 
змінитися); економічні (податкове заохочення 
надання благочинних пожертв на розвиток освіти, 
у тому числі альтернативних шкіл, створення бірж 
репетиторів); організаційні, у тому числі адміні-
стративні (ліцензування), інноваційні (запрова-
дження нових форм освітніх послуг), управлінські 
(синтез із підприємствами), інформаційні (надання 
інформаційної підтримки).

Висновки з проведеного дослідження. 
По-перше, сьогодні на розвиток Інтернет-ресурсів 
суттєво впливають умови глобальної конкуренції, 
тобто ситуації ігнорування державних кордонів і 
можливості формування власного «наддержав-
ного» освітнього простору. По-друге, на сучас-
ному етапі розвитку суспільства саме знання 
стають важливим чинником виробництва і віді-
грають головну роль у тенденціях соціально-еко-
номічної трансформації суспільства. Ці важливі 
умови є запорукою формування економіки знань. 
По-третє, загальнопланетарний процес інтеграції 
технологічних систем у глобальну систему генера-
ції наукових знань та ідей із подальшим ефектом 
синергізму є техноглобалізмом. По-четверте, на 
сучасному етапі спостерігаємо розвиток Інтернет-
ресурсів на ринку освітніх послуг у всьому світі, 
і зокрема в Україні. Пандемія COVID-19 сприяла 
значному вдосконаленню і поширенню розро-
блення й використання Інтернет-ресурсів. 

Для поліпшення функціонування ринку освітніх 
послуг України в умовах глобальної конкуренції 
необхідними є: удосконалення моделі управління 
у школах; перехід від школи знань до школи ком-
петентностей; персоналізація освіти; підтримка 
випускників шкіл; створення нових робочих місць; 
державне фінансування освіти; реалізація страте-
гічної діяльності з реформування системи науки; 
стимулювання дослідників до наукової кар’єри; 
збільшення конкурсного фінансування дослід-
ницьких проєктів; експертне оцінювання проєктів; 
сприяння публікаціям у міжнародних виданнях; 
полегшення доступу до національних і міжнарод-
них наукових інфраструктур; поглиблення співп-
раці з науковою діаспорою; розроблення схем 

мобільності на рівні науки. Перспективи подаль-
ших досліджень – поглиблення теоретико-мето-
дологічних засад відкритої освіти як соціального 
інституту, формування механізму функціонування 
освітніх установ відкритого типу, розроблення 
стратегії розвитку ринку відкритої освіти України.
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