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ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Сучасні умови господарювання

диктують необхідність пошуку нових
підходів до формування ринку освітніх
послуг на регіональному рівні та роз'
роблення практичних рекомендацій
щодо ефективного управління освітньо'
економічними процесами.

Галузь освіти потребує глибокого
системного реформування з метою збе'
реження її потенціалу та обсягу підго'
товки фахівців, посилення державної
підтримки пріоритетних напрямів осв'
іти, приведення у відповідність із най'
новітнішими досягненнями освіти та
сучасної науки. Напрями реформуван'
ня сфери освіти мають адекватно вра'
ховувати процеси реформування еко'
номіки регіону.

Сьогодні країна переживає еконо'
мічну кризу, падає життєвий рівень на'
селення і це відбивається на ринку
освітніх послуг Чернігівської області.

Вирішення цих соціально'економі'
чних проблем потребує системного
підходу, який дає змогу глибше зрозу'
міти причини багатьох явищ, дозволяє
аналізувати проблему чи синтезувати
необхідний об'єкт, спрямований на до'
сягнення певної мети, у єдності всіх
його складових, що безперервно взає'
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модіють як між собою, так і з зовнішнім
середовищем.

АНАЛІЗ ДОСЛІДЖЕНЬ І
ПУБЛІКАЦІЙ ТА НЕВИРІШЕНІ

ЧАСТИНИ ПРОБЛЕМИ
Серед учених проблемами систем'

ного підходу займалися Афанас'єв
В.Г., Блауберг І.В., Браверман А., Бут'
ко М.П., Гершунський Б.С., Журавська
В.Г., Згуровський М.З., Кичко І.І., Пар'
сяк В.Н., Пономаренко О.І., Садовсь'
кий В.М., Сурмин Ю.П., Чумаченко
М.Г., Юдін Е.Г. Але, ми вважаємо, що
терміни "система" і "системний підхід",
незважаючи на період їх використання,
все ще не знайшли загальноприйнято'
го, стандартного тлумачення стосовно
регіонального ринку освітніх послуг
вищої школи.

Метою даної статті є дослідження
системного підходу, що полягає у роз'
гляді системи (регіонального ринку ос'
вітянських послуг) як сукупності взає'
мопов'язаних елементів, орієнтованих
на реалізацію головної мети.

ВИКЛАД ОСНОВНОГО МАТЕРІАЛУ
Розвиток регіонального ринку

освітніх послуг відбувається за кілько'
ма напрямами, які передбачають: мо'

дернізацію освітньої сфери, оптиміза'
цію навчальних закладів відповідно до
демографічної ситуації області, якість
освітньої послуги, реформи фінансу'
вання освіти, зв'язок з ринком праці, а
також впровадження науково'техніч'
них (інноваційних) розробок.

Досягнення позитивних резуль'
татів у кожному з напрямів зумов'
люється розв'язанням відповідних ме'
тодологічних проблем на підставі сис'
темного підходу.

Саме системний підхід уможливив
оформлення ринку освітніх послуг в
складну та ефективну систему, причо'
му значення такого підходу зростає із
розвитком ринку освітніх послуг, що
надзвичайно важливо на етапах його
становлення в регіоні. Наголос на сис'
темному характері розвитку й функці'
онуванні ринку освітніх послуг зумов'
лений самою реальністю та новими ви'
могами до пошуків ефективних засобів
його дальшого вдосконалення.

З великого комплексу системних
понять найбільша увага приділяється
категорії "система". В.Садовський на'
водить декілька визначень. Серед них:
визначення системи як деяких класів
математичних моделей; визначення че'
рез поняття "елемент", "відношення",
"ціле"; визначення за допомогою по'
нять "вхід, вихід" — "керування" тощо
[19]. З такими визначеннями не мож'
на не погодитися. Водночас, на нашу
думку, треба зазначити те, що регіо'
нальний ринок освітніх послуг вищої
школи є складною відкритою систе'
мою, яка має вхід і вихід. Вхід — це аб'
ітурієнти і сукупність інформаційних,
фінансових, матеріальних, науково'
технічних та інших ресурсів, що над'
ходять у систему із зовнішнього сере'
довища. Під виходом системи регіо'
нального ринку вищої освіти розуміє'
мо кваліфікованих фахівців, наукову
продукцію, інтелектуальний капітал,
які є результатом трансформації
вхідних потоків і надходять із системи
в зовнішнє середовище.

З урахуванням контексту дослід'
ження особливої уваги потребує розг'
ляд соціально'педагогічних систем. Б.
Гершунський характеризує їх як: ре'
альні (за походженням); соціальні (за
субстанційними ознаками); складні (за
рівнем складності); відкриті (за харак'
тером взаємодії з оточуючим середови'
щем); динамічні (за ознакою змінюва'
ності); вірогідні (за способом детермі'
нації); цілеспрямовані (за наявністю
мети); самокеровані (за ознакою керо'
ваності) [7].

Як об'єкт дослідження регіональний
ринок освітніх послуг вищої школи по'
трібно розглядати в таких основних
аспектах системного підходу:

1. Системно'структурний аспект
системності — йдеться про складність,
структуру та організацію системи.
Обов'язкова належність компонентів,
частин цілісній системі, а системність,
ціле — це, перш за все, продукт своїх
компонентів. Єдність, взаємодія між
компонентами становлять систему в
межах певної якості, забезпечують її
функціонування й розвиток. На думку
В. Афанас'єва, "фактори, причини
цілісності — цілком реальні, матері'
альні, енергетичні, інформаційні сили,
що піддаються науковому пізнанню й
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обліку" [1]. М.Чумаченко, відмічаючи
цілісність системи як найважливішу її
властивість, стверджує, що "влас'
тивість системи не зводиться до суми
властивостей елементів, що входять до
неї" [10]. "Складність, — пише М. Згу'
ровський — це спільна властивість
єдиної множини різноманітних
об'єктів, які структурно взаємопов'я'
зані та взаємодіють між собою" [9]. Ви'
ходячи з цього, робимо висновок, що
регіональний ринок освітніх послуг
вищої школи як система існує лише
тоді, коли розвивається. Імпульсом
розвитку є бачення власного майбутнь'
ого. Розвиток регіонального ринку
вищої освіти відбувається разом з фор'
муванням ринку праці, що зумовлює не'
обхідність дослідження організаційно'
економічного механізму трансформації
освітньої галузі. Цього потребують та'
кож соціально'економічні зміни, що
відбуваються як у державі в цілому, так
і в кожній галузі зокрема, і одночасно
у самій системі.

2. Системно'функціональний ас'
пект системності — це, перш за все,
досягнення цілей як результату функ'
ціонування. У соціальних системах
мета є одним із системоутворювальних
факторів, що потребує засобів, дій для
її досягнення. Дія системи, її компо'
нентів щодо реалізації мети в сутності
є функцією системи та її компонентів.
Людвіг фон Берталанфі стверджує, що
"система — є комплексом елементів,
що перебувають у взаємодії, або: сис'
тема — це множина елементів разом з
відношенням між ними" [24]. При цьо'
му формулювання стратегічної мети
залежить від стадії пізнання об'єкта, в
процесі розвитку мета може змінюва'
тись. Іншими словами, можна сказати,
що формулювання стратегічної мети
залежить від стадії пізнання об'єкта
(процесу) і від часу. Стосовно регіо'
нального ринку освітніх послуг вищої
школи цей аспект виявляється при рет'
роспективному аналізі законодавчих і
нормативних документів, що регла'
ментують діяльність освітянських ус'
танов.

3. Системно'комунікативний ас'
пект системності є ієрархічною упоряд'
кованістю систем і описується зако'
номірностями комунікативності та
ієрархічності. Складна взаємодія систе'
ми з її оточенням, по'перше, утворює
особливу єдність із середовищем; по'
друге, будь'яка досліджувана система
являє собою елемент системи більш
високого порядку; по'третє, елементи
будь'якої досліджуваної системи, у
свою чергу, звичайно, виступають як
системи більш низького порядку [5]. З
цього випливає, що регіональний ринок
освітніх послуг, як система, не ізольо'
вана від інших систем, вона зв'язана
безліччю комунікацій із середовищем.

4. Історичний аспект системності:
будь'яка соціальна система змінюєть'
ся, головним чином, тому, що їй влас'
тиві внутрішні суперечності. Це
свідчить про історичну зумовленість
будь'якої системи. Враховуючи незво'
ротність Болонського процесу, нові
виклики, які ставляться перед вищою
освітою регіону, ми повинні прийняти
не тільки переносячи на наше підгрун'
тя досвід інших держав, але й пропону'
ючи європейському співтовариству

свої доробки, досягнення, пропозиції,
своє бачення проблем. Тобто потрібно
досягти гармонійного поєднання євро'
пейських нововведень і кращих вітчиз'
няних традицій.

5. Інтеграційний аспект систем'
ності: система відчуває постійні впли'
ви, що порушують її стан. З одного
боку, вони мають внутрішній характер,
тобто є результатом внутрішньої супе'
речливості системи, а з іншого — це
зовнішні впливи, які не завжди сприят'
ливі. Таким чином, системоутворю'
вальний та системозберігаючий фактор
є інтегративним.

Слід зазначити, що на сьогодні зно'
ву актуальна ідея інтеграції німецько'
го вченого й державного діяча Вільгель'
ма Гумбольдта, який на початку XIX ст.
запропонував відмовитися від кон'
цепції університету як лише навчально'
го центру й депозитарію знань, та пе'
рейти до концепції єдності навчання і
наукових досліджень, об'єднавши в
одні інституціональні рамки універси'
тету ці дві функції [27]. Відповідно до
вищої освіти регіону, це питання розв'
'язується чомусь лише з позицій рефор'
мування освітньої діяльності, при цьо'
му не враховуються ані традиції вітчиз'
няної науки, ані ті реальні обставини,
що свідчать не на користь спромож'
ності вищої освіти реалізувати свій на'
уковий потенціал в умовах роботи
"конвеєра" із підготовки кадрів без ура'
хування потреб реального сектора ре'
гіональної економіки та низького рівня
менеджменту освіти, не здатного впро'
вадити сучасні форми організації на'
вчальної роботи.

6. Інформаційний аспект систем'
ності: інформація являє собою спосіб
зв'язків компонентів системи (кожно'
го з компонентів із системою як цілим,
а системи як цілого із середовищем).
Знання й інформація — складники інте'
лектуального капіталу, регіонального
ринку освітніх послуг вищої школи.
Проте "від людини сьогодні вимагаєть'
ся не стільки володіння якоюсь спец'
іальною інформацією, скільки вміння
орієнтуватися в інформаційних пото'
ках, бути мобільною, освоювати нові
технології, самонавчатися, шукати і ви'
користовувати відсутні знання чи інші
ресурси" [2]. В інформаційному су'
спільстві акцент уваги і значущості
зміщується з традиційних видів ре'
сурсів на інформаційний ресурс, який,
хоч завжди існував, не розглядався ні
як економічна, ні як інша категорія.

Отже, проведений аналіз існуючих
точок зору щодо доцільності викорис'
тання певних підходів показує, що зас'
тосування лише будь'якого одного з
них для цілей системного дослідження
не може дати істотного ефекту. Звідси
об'єктивно випливає необхідність зба'
лансованої інтеграції вказаних аспектів
стосовно нашого дослідження. Для
розуміння особливостей функціону'
вання регіонального ринку освітніх  по'
слуг вищої школи, перш за все, по'
трібно зосередитися на його основних
принципах. Такими принципами висту'
пають:

1. Принцип варіативності — перед'
бачає гнучке реагування регіонального
ринку освітянських послуг вищої шко'
ли на зміни зовнішнього середовища та
запити споживачів освітніх послуг.

 2. Принцип регіоналізації — пе'
редбачає послідовну орієнтацію діяль'
ності вищих навчальних закладів на
комплексний соціально'економічний
розвиток регіону, місцеві ринки праці і
запити населення.

3. Принцип ефективності соці'
альної взаємодії — відображає необ'
хідність узгодження дій всіх суб'єктів ос'
вітнього простору і направлений на фор'
мування і проведення єдиної освітянсь'
кої політики.

4. Принцип партисипативності —
передбачає, що в управлінні освітніми
організаціями активну участь беруть
замовники та споживачі освітніх по'
слуг.

5. Принцип безперервності освіти.
Ж.Кондорсе ще в 1792 р. писав: "Осві'
та не повинна залишати людину в мо'
мент закінчення школи... Нема такого
віку, в якому не було б корисним і мож'
ливим навчатись, і ця подальша освіта
особливо необхідна в тих випадках,
коли освіті в дитячому віці були постав'
лені певні межі" [13]. Погоджуючись з
думкою Ж. Кондорсе, ми вважаємо, що
принцип безперервності освіти є систе'
матизуючим. Навчальні заклади, прац'
івники освіти, науки і виробництва по'
винні переглянути свої погляди на роль
і місце вищої освіти в житті людини і
суспільства. Необхідно подолати оріє'
нтацію на поверхневу "енциклопе'
дичність" вмісту, перевантаження
інформаційним і фактологічним мате'
ріалом. У вищій освіті повинні відобра'
жатися проблеми розвитку суспіль'
ства, виробництва, науки, культури.
Вища освіта повинна бути спрямовано
в майбутнє. Колишній девіз "Знання на
все життя" поступається місцем ново'
му — "Знання крізь усе життя".

6. Принцип адаптивності до інтег'
раційних процесів. Повне охоплення
освітніх стандартів, змісту вищої осві'
ти, її навчально'методичного забезпе'
чення, методів, засобів, ресурсів і тех'
нологій, організаційно'функціональної
та структурної будови вищої освіти, уп'
равління нею та інших заходів, направ'
лених на досягнення цілей і результатів
проекту, тобто передбачається, що
вища освіта регіону повністю буде адап'
тована до вимог Болонського процесу
до 2010 року.

7. Принцип збалансованості та
пропорційного розвитку (попиту і про'
позиції на регіональному ринку праці).
Суть балансової ув'язки попиту і про'
позиції фахівців з вищою освітою по'
лягає в тому, що попит розглядається
як елемент загальної потреби галузей
регіональної економіки і населення в
фахівцях, а пропозиція фахівців — як
частка загального ринку праці.

На наш погляд, необхідно до пере'
ліку загальних принципів додати ще три
специфічні принципи:

8. Принцип рівноумовності — пе'
редбачає рівний доступ до якісної осв'
іти, що на сьогоднішній день на регіо'
нальному ринку вищої освіти дося'
гається за допомогою проведення зов'
нішнього незалежного оцінювання.

9. Принцип емерджентності — оз'
начає стрибкоподібний процес виник'
нення нової, вищої якості, значною
мірою незалежної від кількісних змін.
Оскільки Болонський процес вимагає
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якісної освіти, то в основу формуван'
ня регіонального ринку вищої школи
закладено якісно новий рівень підго'
товки випускника — як сукупність його
знань, умінь, навичок, особистих влас'
тивостей здатних задовольняти вимо'
ги законодавства, суспільства, робото'
давців.

10. Принцип флуктуативності —
пояснює здатність регіонального рин'
ку освітніх послуг, як системи, реагу'
вати на економічні зміни і за певних
ринкових умов (констеляцій) раптово
переходити в інший більш прогресив'
ний стан.

Зазначимо, що перелік принципів
не є вичерпним і може змінюватися
відповідно до конкретних умов функц'
іонування регіонального ринку освітніх
послуг вищої школи, вимог його зовні'
шнього середовища.

Оскільки ми розглядаємо ринок
вищої освіти регіону як систему з су'
купністю таких елементів, як потреба,
попит, пропозиція, ціна і конкуренція,
то сутність вивчення та дослідження
цього ринку полягає у вивченні всіх еле'
ментів ринку.

Перший елемент системи — потре'
ба. Потреба — це нестаток, який має
предметну форму й залежить від куль'
турного рівня людини. Г.А. Мюррей [25]
пропонує реєстр людських потреб,
згідно якого проводиться наступна кла'
сифікація та ієрархія потреб: первинні
(фізіологічні) і вторинні (соціального
походження); позитивні (вказують на
привабливість об'єкта для індивіду) і
негативні (справляють негативні
емоції); явні (для реальної поведінки
людини) і латентні (уявна поведінка);
свідомі і несвідомі

За Ф. Котлеру, "потреба — стан
відчутної базової невдоволеності, по'
в'язаної з умовами існування, ... вона
зумовлена людською природою і існує
до виникнення попиту" [12]. Іншої дум'
ки Н.П. Тарнавська, Р.М. Пушкар: по'
треба — це фізіологічне чи психологіч'
не відчуття нестачі у чомусь або у ко'
мусь, переконання у тому, що чогось чи
когось бракує [22]. Д. Росс [26] визна'
чає потребу як "як потребу природи,
або соціального життя", виводячи тим
самим їх диференціацію. На думку К.Т.
Кривенко, В.С. Савчука, О.О. Бєляєва,
потреба — категорія, що віддзеркалює
ставлення людей, а звідси і поведінку,
до умов її життєдіяльності. Структура
потреб велика. Крім економічних по'
треб, існує низка інших — культурних,
політичних, ідеологічних, національних
і т. ін. [16].

Поділяючи думки цих вчених, вод'
ночас зазначимо, що стосовно обсягу
потреб у освітній послузі, то він фор'
мується під впливом потреби економі'
ки у спеціалістах того чи іншого напря'
му, а також платоспроможності насе'
лення. Крім цього, обсяг потреб зале'
жить від наявного контингенту учнівсь'
кої молоді. Виходячи із потреби мож'
на говорити про структуру попиту.

Попит на будь'яку спеціальність
ВНЗ визначає сукупну суспільну чи
ринкову потребу в ній, яка зумовлена
платоспроможністю і виражена в гро'
шовій формі. Попит — це зв'язуюча
ланка між ВНЗ і споживачами. Отже,
попит відображає потреби людей в по'
слузі, їх бажання шляхом купівлі цієї

послуги задовольнити свої потреби, а
також можливість придбати послуги за
наявні грошових коштів, тобто на ос'
нові попиту корисність послуги скоре'
гована на платоспроможність спожива'
ча. Таким чином попит завжди конк'
ретно визначений, має властивість ди'
намічно змінюватись під впливом ряду
факторів: по'перше, він тісно пов'яза'
ний з реальними суспільними потреба'
ми, але не збігається з їхньою
кількісною визначеністю, в цьому ви'
падку ми маємо справу із споживчою
стороною попиту. По'друге, попит за'
лежить від платоспроможності по'
купців, тобто від забезпеченості потен'
ційної потреби в послугах грошовим
покриттям. Отже, універсальною фор'
мою вираження попиту є гроші — в цьо'
му проявляється платоспроможна сто'
рона попиту. Ці дві сторони попиту —
платоспроможна і споживча — тісно
пов'язані між собою.

Г.Г. Міщенко, характеризуючи по'
пит, використовує терміни "споживач",
"покупець", "клієнт" [14]. Іншу думку з
цього питання має Х.Ламперт, який
стверджує, що попит на регіональному
ринку освітніх послуг формується не
стільки індивідуальними споживачами,
скільки тими, хто виграє від їх вироб'
ництва і відповідного перерозподілу
доходів через державний бюджет. По'
рівнюючи ці дві позиції, можна зроби'
ти висновок, що у сучасної людини по'
треба в освіті існує завжди, а потреба в
її певному виді й рівні залежить від ста'
ну ринку праці та перспектив його роз'
витку, від системи фінансування освіт'
ньої галузі.

Попит в регіоні характеризується
такими особливостями:

— територіальна особливість. Як
правило, фізичні особи прагнуть прид'
бати товари якнайближче до місця про'
живання, за умови задоволення в ціні і
якості. У зв'язку з тим, що ВНЗ нерівно'
мірно розміщені територією регіону,
одержання професії іноді супровод'
жується навчальною міграцією;

— вікова особливість. Вона харак'
теризується віком потенційних спожи'
вачів. Як правило, вищу освіту прагнуть
одержати до початку активної трудо'
вої діяльності (молоді люди у віці 16—
19 років);

— фінансова обмеженість. Великий
вплив на попит у галузі освітніх послуг
відіграє ще один специфічний суб'єкт
взаємодії (який нерідко залишається
поза увагою дослідників) — батьки, що
мають значний вплив при виборі про'
фесії і навчального закладу. Саме бать'
ки є одним із вагомих аргументів вибо'
ру професії, встановлюючи власну
цінову межу (це пояснюється тим, що
вибір навчального закладу для здобут'
тя певної спеціальності у випускників
шкіл відбувається у період, коли вони
ще не можуть оплатити власне навчан'
ня).

Надзвичайно важливим елементом
системи є пропозиція. Пропозицію на
ринку освітніх послуг регіону форму'
ють вищі навчальні заклади, які пропо'
нують для абітурієнтів різні освітні про'
грами. Т.Є. Оболенська виділяє такі
ознаки для класифікації освітянських
програм [18]:

— за освітньо'кваліфікаційним
рівнем програми можуть бути: молод'

шого спеціаліста, бакалавра, спеціалі'
ста або магістра;

— за орієнтацією на напрям підго'
товки та певну спеціальність;

— за формою навчання: денна, ве'
чірня, заочна, дистанційна та ін.;

— за методами навчання: тра'
диційні, проблемного навчання, про'
грами, які засновані на аналізі ділових
ігор, ситуацій та ін.;

— за наявністю додаткових компо'
нентів: міжнародні програми, коли
включаються дисципліни зарубіжного
навчального закладу'партнера.

Ми погоджуємося з автором і вва'
жаємо, що вищі навчальні заклади мо'
жуть ще пропонувати: науково'мето'
дичну продукцію на базі нових інфор'
маційних технологій; консультативні
послуги та науково'дослідну продук'
цію тощо.

Пропозицію на регіональному рин'
ку праці формують вищі навчальні зак'
лади, які виходять із специфічним то'
варом — випускником, що задовольняє
потреби економіки регіону у кваліфіко'
ваних кадрах. Цей товар вважається
специфічним, оскільки в процесі його
"створення" бере участь не тільки ви'
щий навчальний заклад, але і безпосе'
редньо сам випускник і все його оточен'
ня.

Однією з найважливіших характе'
ристик взаємодії регіонального ринку
освітніх послуг вищої школи і ринку
праці є рівень концентрації ВНЗ. Інтег'
ральним показником впливу ВНЗ на
ринок праці регіону є його частка на
цьому ринку. Тому для визначення
рівня концентрації ми пропонуємо за'
стосувати коефіцієнт ринкового вико'
ристання частки ринку праці вищими
навчальними закладами, що дозволяє
підрахувати суму часток ВНЗ на певно'
му ринку. В зв'язку з цим, коефіцієнт
надає можливість охарактеризувати
структуру ринку за розмірами випуску
фахівців ВНЗ регіону.
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кість випуску всіма ВНЗ.
Перевага даного коефіцієнта поля'

гає в тому, що при його розрахунку
інформація про розподіл часток ринку
праці між вищими навчальними закла'
дами регіону дозволить проаналізува'
ти структуру ринку, його конкурентоз'
датність, а також визначити позиції
конкретного ВНЗ і зробити їх регіо'
нальний зріз.

Ще одним показником регіональ'
ного ринку вищої освіти є відповідність
попиту і пропозиції. Досягнення відпо'
відності між рівнем освіти фахівця і
його професійним статусом при
прийомі на роботу можливе тільки за
умови відповідності попиту і пропо'
зиції на ринку праці. Існує значна
відмінність у часі між прогнозованим
попитом на фахівців на момент прийо'
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му до вищого навчального закладу та
отриманням диплому. Попит на освітні
послуги, як і на будь'який інший про'
дукт, піддається суттєвим коливанням
в часі. Це значно ускладнює проблему
відповідності попиту і пропозиції
освітніх послуг.

Стосовно регіонального ринку
освітніх послуг вищої школи, критерієм
відповідності попиту і пропозиції є
ціна, за допомогою якої оцінюють про'
порції ринку освіти, співвідношення
попиту та пропозиції. Ціна є основним
ринковим індикатором. Зниження ціни
освітньої послуги є сигналом про зни'
ження попиту. Оскільки в кожному
ВНЗ своя собівартість освітніх послуг,
то відповідно складається і їхня рента'
бельність. Підвищення рентабельності
освітніх послуг шляхом, зменшення
їхньої собівартості має своє обмежен'
ня. У нинішніх умовах собівартість
освітніх послуг зростає. Це пов'язано
з потребою підвищення заробітної пла'
ти, подорожчанням енергоносіїв,
підтриманням в належному стані мате'
ріальної бази, капітальними видатками
тощо. На нашу думку, рентабельність
освітніх послуг можна було б встано'
вити на рівні рентабельності відповід'
них галузей матеріального виробницт'
ва. Це, врешті'решт, сприяло б закріп'
ленню кадрів та отриманню додаткових
коштів від роботодавців.

Правильна позиція відносно ціни,
визначення її як "загальнодоступної"
або "з оптимальним сполученням
якості і ціни" є важливим компонентом
стратегії вищого навчального закладу.
При цьому слід пам'ятати, що спожи'
вач буде готовий заплатити більш ви'
соку ціну лише тоді, коли виробник
зможе наочно продемонструвати так
звану "додану вартість" своєї продукції
в конкурентному середовищі. Тому
цінова політика вищого навчального
закладу повинна не тільки чітко визна'
чати собівартість і бажаний прибуток
від своєї діяльності, а й відповідати на
питання, чи обґрунтовані витрати спо'
живача перспективними вигодами і ко'
рисностями. Тут великого значення
набуває ґрунтовне, виважене, всебічне
вивчення виду, якості, тривалості на'
вчання, кваліфікації викладачів, мате'
ріального забезпечення тощо.

Наступний потужний інструмент
ринкової економіки — це конкуренція,
яка примушує ВНЗ підвищувати якість
освітньої діяльності, прискорювати
впровадження інноваційних технологій
та проводити організаційні й струк'
турні зміни. Болонський процес ство'
рює нові можливості для конкурентоз'
датних учасників регіонального ринку
освітніх послуг вищої школи і готує ви'
рок для слабких.

Значення конкуренції як рушійної
сили розвитку економіки особливо яс'
краво виявляється у тому, що вона
містить у собі могутні стимули для роз'
витку науково'технічного прогресу.
Застосування нових методик навчання
веде до більш якісного навчання, ство'
рює для ВНЗ переваги перед конкурен'
тами, надає їм змогу вижити у конку'
рентному середовищі.

Окрім цього, конкуренція виступає
у якості сили, що забезпечує взаємодію
попиту та пропозиції, урівноважуючи

ринкові ціни. У результаті конкуренції
вищих навчальних закладів та "спожи'
вачів" освітніх послуг встановлюється
загальна ціна на однорідні спеціаль'
ності та освітньо'кваліфікаційні рівні.
Конкурентна ситуація на ринку розви'
вається постійно, тому існує потреба у
відстеженні конкурентних змін на рин'
ку освітніх послуг систематично.
Тільки за цих умов ВНЗ може правиль'
но оцінити можливості конкурентів і
особисті можливості, обравши при цьо'
му оптимальну маркетингову страте'
гію, яка завжди направлена на створен'
ня або підтримку особистих конкурен'
тних переваг.

Отже, конкуренцію на регіонально'
му ринку освітніх послуг для конкрет'
ного вищого навчального закладу ство'
рюють інші вищі навчальні заклади, що
надають подібні послуги (при цьому
враховується спеціалізація установи, а
не сама її наявність). При цьому мож'
на виділити кілька специфічних рис.
По'перше, регіональний ринок освітніх
послуг вищої школи не можна назвати
ринком чистої, вільної конкуренції, ос'
кільки регулювальна роль держави у цій
галузі залишається досить сильною.
По'друге, встановлюючи ціну на освітні
послуги, кожен вищий навчальний зак'
лад обов'язково враховує середньорин'
кові ціни, притаманні цьому регіону.
Враховується саме регіональна ціна, ос'
кільки специфіка надання освітніх по'
слуг полягає у невіддільності послуги
від виробника (ВНЗ).

ВИСНОВОК
Перевага застосування системного

підходу полягає в тому, що він орієн'
тує дослідження на розкриття ціліс'
ності регіонального ринку вищої осві'
ти, виявлення різноманітних зв'язків і
зведення їх в єдину систему. Теорія
цього підходу визначає, що система
складається з численних взаємопов'я'
заних підсистем і є відкритою, взає'
модіє із зовнішнім середовищем як у
цілому, так і своїми підсистемами.
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