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ВСТУП
Ринок освітніх послуг в Україні працює тривалий

час в кризових умовах. На функціонування ринку осв&
іти негативно впливає нестабільне зовнішнє середови&
ще, зокрема, політико&правові, демографічні, еко&
номічні та соціально&культурні чинники. Зміни в зако&
нодавстві, що ускладнюють доступ до вищої освіти, та
сучасні демографічні тенденції обумовлюють від'ємну
динаміку показників місткості ринку освітніх послуг
та підвищення рівня конкуренції серед закладів і орган&
ізацій, які їх пропонують. Зниження рівня доходів на&
селення та зростання рівня інфляції в країні вплива&
ють на скорочення платоспроможного попиту на по&
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слуги ринку. Знецінення знань в ієрархії потреб молоді
і переконаність у неможливості знайти робоче місце
за фахом занижують цінність та престижність навчан&
ня в очах молодого покоління. Вищезазначені факто&
ри вимагають постійних корегувань стратегій закладів
освіти та організаційних змін з метою пристосування
до мінливого зовнішнього середовища і розвитку по&
питу.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ ДОСЛІДЖЕНЬ
І ПУБЛІКАЦІЙ

Аналіз особливостей функціонування українсько&
го ринку освітніх послуг висвітлено в роботах багатьох
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вітчизняних вчених [1—7 та ін.]. В останніх статтях за
темою досліджуються компоненти ринку освітніх по&
слуг і продуктів [1; 2], основні проблеми розвитку рин&
ку освіти та причини їх виникнення [3; 4], пропонують&
ся моделі поведінки споживачів у системі вищої освіти
[5] та визначаються фактори, що впливають на вибір аб&
ітурієнтами професій [5—7].

ВИЯВЛЕННЯ НЕ ВИРІШЕНИХ РАНІШЕ ЧАСТИН
ЗАГАЛЬНОЇ ПРОБЛЕМИ

У сучасних наукових розробках велика увага при&
діляється теоретичним аспектам визначення складових
освітнього ринку та застосуванню маркетингових
підходів до аналізу стану та тенденцій розвитку ринку
освіти України в цілому. Разом з тим, невирішеними за&
лишаються питання виявлення проблем та специфіки
регіональних освітніх ринків.

МЕТА РОБОТИ
Метою роботи є дослідження особливостей ринко&

вого попиту на освітні послуги вищих навчальних за&
кладів III та IV рівнів акредитації й впливу на нього
зовнішніх факторів (на прикладі Луганської області).

МЕТОДОЛОГІЯ
У роботі використано загальнонаукові та прикладні

методи досліджень: абстрактно&логічного аналізу та
систематизації — для визначення особливостей і про&
блем, властивих ринку освітніх послуг ВНЗ, виділення і
характеристики його сегментів; статистичного аналі&
зу — для аналізу місткості сегментів досліджуваного
ринку.

РЕЗУЛЬТАТИ
Поява тенденцій скорочення попиту на освітні по&

слуги висуває вимоги пошуку можливостей розвитку
ринку і потребує детального вивчення потенційних по&
треб споживачів. Для проведення ефективного дослід&
ження і подальшого вибору стратегії діяльності необ&
хідно виділити основні сегменти ринку, диференціюва&
ти попит. Ринок освітніх послуг для досягнення мети ро&
боти може бути представлено п'ятьма сегментами при
застосуванні поведінково&соціально&економічного
принципу сегментації (поділ абітурієнтів на групи за&
лежно від наявних знань, мотивів отримання та вимог
до освіти, критеріїв вибору ВНЗ).

Перший сегмент включає випускників шкіл та про&
фесійно&технічних закладів, які бажають отримати вищу
освіту за фахом, що користується попитом серед робо&
тодавців на ринку праці, є престижним й високооплачу&
ваним. Даний сегмент характеризується високим рівнем
конкуренції та високою місткістю. Випускники шкіл ос&
танні роки залишаються основними представниками
сегменту, їм пропонуються дві послуги: підготовка до
ЗНО та підготовка за ОКР "Бакалавр", а потім "Спе&
ціаліст", "Магістр". На чисельність даної групи сегмен&
ту впливають різні чинники зовнішнього середовища, ос&
новні з них, що заслуговують уваги: демографічний та
економічний.

Демографічний фактор представлено, в першу чер&
гу, чисельністю дітей від 0 до 17 років та кількістю ви&
пускників шкіл. В Україні показник чисельності моло&
дого населення скорочується останні 20 років. Лише у
2013 році спостерігається повільне призупинення нега&
тивних тенденцій. Так, наприклад, у Луганській області
на 1.01.2014 р. кількість 18&річних становила 18937 осіб,
17&річних — 18696 осіб, 16&річних — 17373 особи, 15&
річних — 17115 осіб, 14&річних — 16007 осіб, 13&річних
— 15893 особи (статистичні дані отримані за офіційним
запитом у Головне Управління статистики у Луганській
області). Тобто наступні 5 років буде відбуватися по&
дальше скорочення місткості першого сегменту.

Другою складовою демографічного фактору є
рівень міграції молоді відповідного віку. Несприятливі

умови, загроза життю та здоров'ю, пов'язані з прове&
денням антитерористичної операції в області у 2014—
2015 рр., суттєво вплинули на зростання рівня міграції
молоді Луганської області, що призвело до зниження
місткості даного сегменту.

До економічних факторів зовнішнього середовища,
які здійснюють домінуючий вплив на місткість сегмен&
ту, належать рівень доходу населення, рівень інфляції,
динаміка цін на освітні послуги, рівень конкуренції. Зро&
стання рівня інфляції при зниженні чи збереженні рівня
доходів абітурієнтів та їх батьків призведе до зростан&
ня попиту на бюджетні місця та вибору ВНЗ за варті&
стю навчання і місцем їх розташування. Надання мож&
ливості оплачувати освітні послуги в кредит або у роз&
строчку, дозволить частково знизити вплив цих фак&
торів та збільшити кількість потенційних споживачів
освітніх послуг.

До другого сегменту належать працівники, що ба&
жають отримати другу вищу освіту за фахом, який є не&
обхідним для зайняття бажаної посади чи збереження
своєї посади. Даний сегмент характеризується віднос&
но стабільною, але невеликою місткістю. Стабільність
попиту пов'язана з розвитком продуктивних сил, що
включає зростання та якісну модернізацію засобів ви&
робництва, вимагає постійного збагачення виробничо&
го досвіду та трудових навичок працівників, трудової
активності, підвищення рівня кваліфікації та професіо&
налізму. У зв'язку з цим, слід очікувати подальше зрос&
тання потенціалу сегменту при покращенні економічної
ситуації та збільшенні платоспроможності споживачів.
Значна частка працівників майже не використовує от&
римані професійні знання в своїй роботі, а, відповідно,
є потенційними споживачами освітніх послуг. Даний
сегмент зацікавлений в отриманні бажаного рівня знань
або диплому про другу вищу освіту в найкоротший
термін (з найменшими витратами часу) за мінімальні
кошти. Cеред представників другого сегменту найближ&
чим часом зросте попит на дистанційну форму навчан&
ня, оскільки вона повністю відповідає вищезазначеним
вимогам і дозволяє навчатись без відриву від основної
трудової діяльності навіть у самих віддалених куточках
країни. Сьогодні дистанційна форма навчання визиває
неоднозначну реакцію як у потенційних абітурієнтів при
прийнятті рішення про вибір ВНЗ та форми навчання,
так і роботодавців при прийомі на роботу співробітників,
які навчались дистанційно. Проте переваги цієї форми
навчання з часом змінять упереджене ставлення учас&
ників ринку праці.

Високий попит у цьому сегменті існує на економіч&
ну освіту, оскільки досягнувши певних успіхів в своїй
професії і претендуючи на зайняття керівної посади (ке&
рівники, менеджери, управителі, начальники), необхід&
но отримати освіту або підвищити кваліфікацію саме за
даним напрямом підготовки.

Вплив науково&технічного чинника зовнішнього се&
редовища, який призводить до швидкого старіння знань,
"відмирання" певних професій або зниження їх затре&
буваності та престижності, і вплив соціально&психоло&
гічного чинника, який проявляється у бажанні знайти
нове місце в житті, в новій професії при неможливості
самореалізації в професії за першою освітою, форму&
ють групу абітурієнтів, які усвідомлено зі сформовани&
ми вимогами до знань приходять за другою вищою осві&
тою.

Поточна місткість сегменту характеризується таки&
ми даними: на початок 2013/2014 навчального року чи&
сельність студентів, що здобувають другу вищу освіту у
ВНЗ III — IV рівнів акредитації в Україні 16893 осіб (в
Луганській області — 458 ос.) [8, с. 45], на початок 2014/
2015 навчального року — 14973 особи (в Луганській об&
ласті інформація конфіденційна) [9, с. 42]. Під впливом
економічного чинника, а саме: зниження рівня життя
населення неможливо розраховувати на зростання
місткості сегменту в 2015—2016 роках.
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До третього сегменту належать підприємства, які
повинні підвищувати кваліфікацію власних співробіт&
ників не рідше одного разу на 5 років. Саме підприєм&
ства є перспективним сегментом, який характеризуєть&
ся великою місткістю та зростаючим попитом. Проте
освітні послуги сьогодні не завжди відповідають по&
требам потенційних споживачів даного сегменту. Ос&
новні вимоги підприємств до освітніх послуг можна
сформулювати наступним чином: урахування специф&
іки виробництва при помірній (мінімальній) вартості
навчання. Зменшення попиту на першому сегменті рин&
ку приверне подвійну увагу до третього сегменту. Ут&
римати та збільшити частку ринку освітніх послуг змо&
жуть тільки ті заклади, які застосують маркетингову
концепцію взаємодії. В основі даної концепції лежить
індивідуалізація відносин зі споживачами. Відносини
з партнерами та споживачами слід розглядати як ос&
новний ресурс закладу, поряд з трудовими, матеріаль&
ними ресурсами, основними засобами. Розробка
освітніх програм для кожного споживача третього сег&
менту, що задовольняють всім їх вимогам, дозволить
підтримувати довгострокові зв'язки з перспективними
платоспроможними клієнтами. Активізація широкого
спектру рекламної діяльності в напрямку споживачів
цього сегменту дозволить наблизити місткість ринку
до його потенціалу.

Періодичність навчання робітників, фахівців, кері&
вників на курсах підвищення кваліфікації установлюєть&
ся, як правило, не рідше одного разу на 5 років згідно з
"Положенням про професійне навчання працівників на
виробництві" [10], для держслужбовців — статті 29 ЗУ
"Про державну службу" (Навчання і підвищення квалі&
фікації державних службовців) [11]. Відповідно до статті
201 КЗпП [12] для професійної підготовки і підвищення
кваліфікації працівників, особливо молоді, власник або
уповноважений ним орган організує індивідуальне, бри&
гадне, курсове та інше виробниче навчання за рахунок
підприємства, організації, установи.

Результати навчання і підвищення кваліфікації є
однією з підстав для просування по службі. Таким чи&
ном, з боку підприємств, де управління персоналом
здійснюється на високому рівні буде існувати постійний
попит на послуги з підвищення кваліфікації.

Дослідження напрямів підвищення кваліфікації, які
будуть мати великий попит, потребують опитування
керівників вищезазначених підприємств та організацій.
Можливі два підходи: пропозиція стандартних програм,
виходячи з можливостей ВНЗ та наявних розробок ви&
кладачів; або розробка курсу під індивідуальні вимоги
кожного споживача. Другий підхід потребує більше часу
на розробку, складніше в реалізації, має високу вартість,
але більше орієнтований на потреби споживачів. Мож&
ливим є третій варіант — поєднання перших двох при
диференційованому підході до визначення вартості
курсів. Останній підхід одночасно враховує всі потреби
споживачів і надає можливість розширити "асортимент
послуг".

Основні чинники, що впливають на формування по&
питу у представників даного сегменту є політико&пра&
вовий та економічний. Значну частку слухачів курсів
підвищення кваліфікації складають бухгалтери, аудито&
ри та представники професій, діяльність яких залежить
від змін податкового кодексу й інших нормативно&пра&
вових актів. Будь&які зміни в законодавчій сфері потре&
бують відповідних роз'яснень на мікрорівні, що створює
додатковий попит з боку зазначених груп працівників.
У той же час складний фінансово&економічний стан ба&
гатьох підприємств стримує зростання розміру сегмен&
ту. В свою чергу, запровадження системи покарань за
порушення строків підвищення кваліфікації та не&
відповідність кваліфікації працівників займаній посаді
й вимог до просування персоналу після відповідного
підвищення кваліфікації призведе до суттєвого зростан&
ня місткості третього сегменту.

Наступні сегменти є невеликими за місткістю. Чет&
вертий — представлено населенням старше 45 років,
страховий стаж яких становить не менше 15 років, що
мають право до досягнення пенсійного віку на однора&
зове отримання ваучера для підтримання їх конкурен&
тоспроможності шляхом перепідготовки, спеціалізації,
підвищення кваліфікації за професіями та спеціальнос&
тями для пріоритетних видів економічної діяльності
згідно зі статтею 30 ЗУ "Про зайнятість населення" [13].
П'ятий — зареєстрованими безробітними, які направ&
ляються територіальними органами центрального орга&
ну виконавчої влади, що реалізує державну політику у
сфері зайнятості населення та трудової міграції на пе&
репідготовку за напрямами, котрі користуються попи&
том на ринку праці, згідно зі статтею 9 ЗУ "Про зай&
нятість населення" [13]. Зазначені сегменти можуть бути
віднесені до нішових, оскільки мають свої специфічні
вимоги до послуг (низька вартість і висока затребу&
ваність професій) та обмежені за масштабом. Навчання
студентів четвертого та п'ятого сегментів відбувається
за державні кошти. Відповідно, основними чинниками,
що впливатимуть на розмір сегменту будуть політико&
правовий та соціально&економічний.

Внесення змін до Законів України може обмежити
доступ до безкоштовного навчання безробітних та осіб
старше 45 років, наслідком чого стане зменшення роз&
міру сегментів, у той час як погіршення соціально&еко&
номічної ситуації в державі з наступним зростанням
рівня безробіття вплине на їх збільшення. У зв'язку з
проведенням АТО в Луганській області велика кількість
працівників втратила роботу через необхідність зміни
місця проживання та евакуації у більш безпечні міста
або через припинення діяльності підприємств у зв'язку
з втратою ринків збуту чи руйнуванням. Всі ці фактори
відбилися на чисельності безробітних, а, відповідно, на
потенціалі п'ятого сегменту.

Зростання кількості ВНЗ в Луганській області в
районі міст Сєвєродонецьк — Лисичанськ — Рубіжне,
через переїзд ВНЗ з тимчасово окупованих територій
(Луганськ, Алчевськ та ін.), впливає на збільшення про&
позиції і рівня конкуренції та вимагає агресивної ціно&
вої і комунікативної політики, розширення переліку
освітніх послуг, які пропонуються ВНЗ. Цінова конку&
ренція вимагає від ВНЗ встановлення цін на рівні не вище
ніж у конкурентів. Комунікативна політика потребує зо&
середження уваги на конкурентних перевагах: пропо&
зиція всіх форм навчання (очної, заочної, дистанційної),
постійне місце розташування, розвинена матеріально&
технічна база, індивідуальний підхід до студентів, їх пра&
цевлаштування, надання студентам можливості саморе&
алізації в різних гуртках — спортивних, творчих тощо.

"ВНЗ&переселенці" мають велику кількість проблем
у зв'язку з втратою матеріально&технічної бази, зміною
та частковою втратою кадрового складу (не весь персо&
нал погодився або з різних причин не зміг виїхати до
нового місцезнаходження ВНЗ) та втратою студентів,
які переводились в інші вищі навчальні заклади на тери&
торії України за межами зони АТО. Неможливість при&
їхати до нових місць розташування "ВНЗ&переселенців"
багатьох студентів та викладачів, обумовило тимчасо&
вий перехід денної та заочної форм навчання на дистан&
ційну форму. В свою чергу, це визвало обурення і нега&
тивне ставлення батьків студентів цих ВНЗ через недо&
отримання всіх послуг з навчання за укладеним контрак&
том на денну чи заочну форму. Вкрай напружена по&
літична та соціально&економічна ситуація в області за&
грожує подальшою втратою наявних студентів та потен&
ційних абітурієнтів.

ВИСНОВКИ
Обмеженість можливостей протистояння ВНЗ Лу&

ганської області дії негативних зовнішніх факторів зу&
мовлює необхідність застосування стратегії диферен&
ційованого маркетингу. Згідно з проведеним досліджен&
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ням перший сегмент є традиційно найбільшим поста&
чальником абітурієнтів, другий та п'ятий сегменти є пер&
спективними, але потребують додаткових зусиль для на&
ближення місткості сегментів до їх потенціалу. Третій
сегмент привертає увагу своєю стабільністю попиту, чет&
вертий — характеризується найменшим охопленням і
розвиненістю зв'язків з потенційними абітурієнтами. З
метою розширення присутності ВНЗ Луганської області
на ринку освітніх послуг, а іноді їх виживання, необхід&
но охопити всі зазначені сегменти та розробити страте&
гію виходу на нові ринки освітніх послуг: географічні та
демографічні (робота з обдарованою молоддю шкільно&
го віку, проведення популярних курсів для осіб похило&
го віку, реалізуючи концепцію безперервної освіти,
тощо). Гнучкість в прийнятті рішень, орієнтація на спо&
живача з урахуванням особливостей і відмінностей кож&
ного сегменту дозволять закладам освіти утримати свої
позиції в кризових умовах діяльності.
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