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ВСТУП
ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМИ
Рівень розвитку освіти значною

мірою визначає рівень розвитку про�
дуктивних сил та добробуту суспіль�
ства. Недооцінка або ж ігнорування
проблем освіти веде до зниження
конкурентоздатності та безпеки
країни. Вони залежать, у першу чер�
гу, від наявності кваліфікованих
кадрів, здатності громадян викори�
стовувати найновітніші досягнення
науково�технічного прогресу [2, с.
146].

Масштабність і питома вага ос�
віти в соціально�економічній струк�
турі визначають її вплив практично
на всі процеси, на хід суспільних
трансформацій. Існування освіти як
інституціональної одиниці набуває
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вирішального значення як для еко�
номічного, так і соціального розвит�
ку країни.

АНАЛІЗ ОСТАННІХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ПУБЛІКАЦІЙ

Проблематика тлумачення еко�
номічної категорії "соціальний ін�
ститут освіти" в умовах розвитку
постіндустріального суспільства та
інноваційного перетворення націо�
нальної економіки знаходяться в
центрі уваги багатьох вітчизняних і
закордонних учених. У кінці минуло�
го сторіччя важливого значення та
належної уваги в наукових дослі�
дженнях набули територіально�галу�
зевий аспект в управлінні системою
освіти, ринкові аспекти взаємодії
ринку праці та ринку освітніх послуг.

Ці проблеми розглядають у моногра�
фіях і періодичних наукових видан�
нях такі вчені, як С.І. Бандур, Д.П. Бо�
гиня, Т.М. Боголіб, В.М. Геєць,
О.А. Грішнова, Б.М. Данилишин,
Т.А. Заєць, В.І. Куценко, М.В. Семи�
кіна, В.В. Онікієнко, А.А. Чухно,
Л.М. Фільштейн та інші.

Однак, багато теоретичних і
прикладних питань, пов'язаних з
подальшою перспективою функц�
іонування тих чи інших видів еко�
номічної діяльності, за рахунок
яких в умовах переходу до іннова�
ційної економіки, створюється ва�
лова додана вартість, залишають�
ся дискусійними та невирішеними.
Практика економічних реформ,
пов'язана з децентралізацією та
регіоналізацією влади, призводить
до нових проблем формування,
розподілу та використання вало�
вого регіонального продукту та
валового внутрішнього продукту,
при розв'язанні яких важливу роль
відіграє освіта як інституціональ�
на одиниця, що і вимагає пріори�
тетного вивчення.

ПОСТАНОВКА ЗАВДАННЯ
Мета статті полягає у виявленні

й оцінці сутності освіти як соціаль�
ного інституту що бере безпосеред�
ню участь у виробництві та розподілі
валового внутрішнього продукту,
сприяючи при цьому розв'язанню
численних питань, пов'язаних з со�
ціальним навантаженням у постінду�
стріальній Україні.

Для досягнення цієї мети постав�
лено та вирішено такі науково�прак�
тичні завдання:

— розкрити сутність освіти як
фундаментальної складової суспіль�
ного розвитку;

— провести ранжування видів
економічної діяльності, що беруть
участь у процесі створення валової
доданої вартості та у виробництві
ВВП;

— проаналізувати динаміку ва�
лового прибутку (змішаного доходу)
та розрахувати темпи росту та при�
росту ВВП за видами економічної
діяльності.

МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ
У процесі підготовки даної статті

використано методи координації та
регулювання соціально�економічних
процесів, які спрямовані на визна�
чення специфічних особливостей
освіти як одного із видів економіч�
ної діяльності; метод групувань при
роботі із статистичними джерелами;
метод ранжування; економіко�ста�
тистичний і економіко�математич�
ний методи.
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РЕЗУЛЬТАТИ
Засновник концепції постінду�

стріалізму Д. Белл уже з початку
70�х років указував на певні озна�
ки нового суспільного облашту�
вання. Якщо в доіндустріальну
епоху головним виробничим ре�
сурсом була мускульна сила, в
індустріальну — машинна техніка,
то на постіндустріальній стадії та�
ким ресурсом стають знання, інте�
лект. Фізична праця поступається
місцем розумовій. Рутинні робочі
функції замінюються творчими [2,
с. 155].

Постіндустріальний період ха�
рактеризується впровадженням мо�
більних комп'ютеризованих систем
обробки інформації, які вимагають
від користувачів високого освітньо�
го рівня. Освіта стає фундаменталь�
ною складовою суспільного розвит�
ку. Виходячи з цього, в Україні ве�
деться активна робота зі створення
умов, за яких потреби розвитку краї�
ни та її регіонів знаходяться у центрі
політичної уваги й прийняття рішень
на державному рівні; розв'язання
проблем, які виникають на ринку
праці; надання освіті більшої гнуч�
кості та ширших можливостей для
отримання фахової підготовки [3, с.
3].

Освіта як специфічна сфера ді�
яльності являє інтерес для еконо�
мічного аналізу в двох аспектах.
По�перше, суб'єкти освітньої
діяльності функціонують на прин�
ципах покриття своїх видатків до�
ходами, а необхідність розвитку та
підвищення якості послуг зумов�
лює потребу в додаткових коштах,
що не виключає отримання при�
бутку. Тому виникає необхідність
в удосконаленні  відповідного
фінансового механізму. По�друге,
значний інтерес становить еконо�
мічний характер результатів осві�
тньої діяльності. Витрати на осві�
ту громадян мають продуктивну
природу тому, що підвищення ос�
вітнього рівня населення позитив�
но впливає на зростання показ�
ників активної економічної діяль�
ності країни [1, с. 4].

У даній статті ми прагнемо роз�
крити економічну та соціальну
сутність освіти з погляду інститу�
ціональної одиниці, що бере без�
посередню участь у виробництві та
розподілі валового внутрішнього
продукту як один із видів еконо�
мічної діяльності в Україні. Тому
однією із важливих умов є виок�
ремлення освіти серед інших видів
економічної діяльності з відповід�
ним змістовним навантаженням за
допомогою методу ранжування

при аналізі статистичних показ�
ників (табл. 1).

Розглядаючи стадію виробниц�
тва, що характеризується показни�
ками випуску, проміжного спожи�
вання, валового внутрішнього про�
дукту (валової доданої вартості),
дані табл. 1 свідчать про те що, за
випуском — тобто вартістю товарів
і послуг, що є результатом вироб�
ничої діяльності одиниць — рези�
дентів у 2008 р., освіта була на дев�
'ятому місці серед інших видів еко�
номічної діяльності. Обсяг наданих
послуг у фактичних цінах становив
62213 млн грн., або 2,82% від за�

гального обсягу випуску ВВП за
цей період. Особливістю освіти є
те, що за показником проміжного
споживання який містить витрати
на товари та послуги, які були ви�
користані інституційними одиниця�
ми для виробничих потреб, вона
зайняла останнє місце, що склало
1,15% від проміжного споживання
ВВП, або 14438 млн грн. у фактич�
них цінах. При цьому за показни�
ком валової доданої вартості, який
містить у собі первинні доходи, що
створюються учасниками вироб�
ництва і розподіляються між ними,
освіта посіла сьоме місце (47775

Таблиця 1. Ранжування видів економічної діяльності в процесі створення
валової доданої вартості в Україні за 2008 рік

Дані таблиці розраховані на основі джерела [4].
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6  112911 5,12 
7   88256 4,01 
8    ,    76358 3,46 
9  62213 2,82 
10  '      46519 2,11 
11      0,00 

(   ) 2082663 94,44 
    122671 5,56 
   (   ) 2205334 100 

   
1   616451 49,10 
2     135587 10,80 

3 ;  ,    
   97206 7,74 

4  , ,   90148 7,18 
5    '  83792 6,67 
6  78170 6,23 
7    ,    46775 3,73 
8   38542 3,07 
9     36537 2,91 
10  '      17824 1,42 
11  14438 1,15 

(   ) 1255470 100 
     0,00 
   (   ) 1255470 100 

   
1     207883 21,89 
2   179644 18,91 
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млн грн. або 5,03), випередивши
такі потужні види економічної
діяльності,  як будівництво (на
13034 млн грн., або на 1,37%) і ви�
робництво та розподілення елект�
роенергії, газу та води (на 18192
млн грн., або на 1,92%), а також
охорону здоров'я та надання соці�
альної допомоги (на 19080 млн грн.,
або на 2,01%).

Виходячи з того, що стадія утво�
рення доходу на рівні ВВП характе�
ризується такими показниками, як
оплата праці найманих працівників,
податки та субсидії на виробництво
та імпорт (на рівні ВДВ — іншими
податками та субсидіями, пов'язани�
ми з виробництвом) та валовий (чис�
тий) прибуток, ми вирішили досліди�
ти структуру розподілу валової до�
даної вартості за цими показниками
з використанням методу ранжуван�
ня видів економічної діяльності
(табл. 2).

У відповідності з методологіч�
ною основою розрахунків у системі
національних рахунків оплата
праці найманих працівників являє
собою винагороду в грошовій та
натуральній формі (оцінену в гро�
шовому вираженні), яку власник
або уповноважений ним орган вип�
лачує працівникові за роботу, ви�
конану у звітному періоді резиден�
тним підприємством, незалежно від
того, є дані працівники резидента�
ми чи нерезидентами. Оплата праці
обчислюється на підставі нарахова�
них сум і  містить фактичні  та
умовні внески на соціальне страху�
вання.

Питома вага цього показника у
структурі валової доданої вартості
підкреслює значущість існування
соціального інституту освіти в Ук�
раїні. Так, за даними табл. 2, осві�
та у 2008 р. зайняла перше місце се�
ред видів економічної діяльності з
оплати праці найманих працівників,
що становило 89,41%, або 42714
млн грн., у структурі валової дода�
ної вартості цієї інституціональної
одиниці. Такий великий відсоток
свідчить, з одного боку, про само�
організацію українського суспіль�
ства у постіндустріальний період,
спрямовану на розв'язання числен�
них соціальних потреб, з іншого —
про імовірну обмеженість можли�
востей держави з приводу підви�
щення заробітної платні освітянам,
адже за чисельністю зайнятих осв�
іта — це одна з найпотужніших га�
лузей.

Якщо розглядати податки на ви�
робництво та імпорт, які включають
податки на продукти та інші подат�
ки, пов'язані з виробництвом, що
включають платежі підприємств і
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   (   
) 

152500 168775 202036 280954 366034 

Таблиця 3. Динаміка валового прибутку (змішаного доходу) за видами
економічної діяльності в Україні у фактичних цінах, млн грн.

1 Оплата послуг фінансових посередників визначається як різниця між доходами від влас"
ності, отриманими фінансовими посередниками (за винятком чистого доходу, одержаного від інве"
стування їх власних коштів), і відсотками, сплаченими їх кредиторам. Через неможливість розпо"
ділу за видами економічної діяльності цей показник враховується як проміжне споживання умов"
ної одиниці. Підсумок валової доданої вартості в економіці регіону в цілому коригується на вели"
чину непрямо вимірюваних послуг фінансового посередництва зі знаком мінус.

Дані таблиці розраховані на основі джерела [4].

Таблиця 2. Ранжування видів економічної діяльності, що беруть участь
у виробництві ВВП в Україні, за структурою розподілу валової доданої

вартості у 2008 році

Дані таблиці розраховані на основі джерела [4].
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1  47775 100 42714 89,41 
2  '      28695 100 24729 86,18
3  34741 100 24875 71,60 
4    ,   

 29583 100 18266 61,74 

5   179644 100 108122 60,18
6   49714 100 28554 57,43 
7     207883 100 115994 55,80 
8    '  91193 100 43963 48,21 
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   130205 100 43361 33,30 

10  , ,   64297 100 14909 23,19
11     -36537 100 - - 

(   ) 827193 100 465487 56,27
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, ’       
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   130205 100 3110 2,39 

2  34741 100 536 1,54
3    '  91193 100 641 0,70 
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 29583 100 182 0,62 

5     207883 100 932 0,45 
6  '      28695 100 96 0,33
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 ,  
1  , ,   64297 100 51504 80,10 
2 ;  ,    

   130205 100 83734 64,31 

3   49714 100 27040 54,39 
4    ' 91193 100 46589 51,09
5     207883 100 90957 43,75 
6   179644 100 73433 40,88
7    ,   

 29583 100 11135 37,64 

8  34741 100 9330 26,86 
9  '      28695 100 3870 13,49 
10  47775 100 4979 10,42 
11     -36537 100 -36537 100

(   ) 827193 100 366034 44,25 
    122671 100 - -
   (   ) 949864 100 366034 38,54



ЕКОНОМІЧНА НАУКА

27www.economy.in.ua

    
    

    

 , ,  
 

2004 - - - - 
2005 1,08 1,08 0,08 0,08 
2006 0,99 1,08 -0,01 0,08 
2007 1,11 1,19 0,11 0,19 
2008 1,36 1,61 0,36 0,61 

;  ,  
     

2004 - - - - 
2005 1,18 1,18 0,18 0,18 
2006 1,24 1,47 0,24 0,47 
2007 1,45 2,12 0,45 1,12 
2008 1,39 2,95 0,39 1,95 

  

2004 - - - - 
2005 1,77 1,77 0,77 0,77 
2006 1,35 2,38 0,35 1,38 
2007 1,83 4,37 0,83 3,37 
2008 1,64 7,18 0,64 6,18 

   '  

2004 - - - - 
2005 0,92 0,92 -0,08 -0,08 
2006 1,06 0,97 0,06 -0,03 
2007 1,39 1,35 0,39 0,35 
2008 1,37 1,85 0,37 0,85 

    

2004 - - - - 
2005 0,99 0,99 -0,01 -0,01 
2006 1,33 1,32 0,33 0,32 
2007 1,62 2,14 0,62 1,14 
2008 1,30 2,79 0,30 1,79 

  

2004 - - - - 
2005 1,47 1,47 0,47 0,47 
2006 1,43 2,11 0,43 1,11 
2007 1,37 2,90 0,37 1,90 
2008 1,22 3,54 0,22 2,54 

   , 
   

2004 - - - - 
2005 1,50 1,50 0,50 0,50 
2006 1,07 1,60 0,07 0,60 
2007 1,37 2,19 0,37 1,19 
2008 1,25 2,75 0,25 1,75 

 

2004 - - - - 
2005 0,65 0,65 -0,35 -0,35 
2006 1,68 1,10 0,68 0,10 
2007 1,52 1,67 0,52 0,67 
2008 1,05 1,75 0,05 0,75 

 '     
 

2004 - - - - 
2005 1,02 1,02 0,02 0,02 
2006 1,14 1,16 0,14 0,16 
2007 1,08 1,26 0,08 0,26 
2008 1,24 1,56 0,24 0,56 

 

2004 - - - - 
2005 0,99 0,99 -0,01 -0,01 
2006 1,05 1,04 0,05 0,04 
2007 0,99 1,04 -0,01 0,04 
2008 1,43 1,48 0,43 0,48 

    

2004 - - - - 
2005 1,40 1,40 0,40 0,40 
2006 1,76 2,47 0,76 1,47 
2007 1,70 4,19 0,70 3,19 
2008 1,65 6,93 0,65 5,93 

   (   
) 

2004 - - - - 
2005 1,11 1,11 0,11 0,11 
2006 1,20 1,32 0,20 0,32 
2007 1,39 1,84 0,39 0,84 
2008 1,30 2,40 0,30 1,40 

Таблиця 4. Темпи росту та приросту валового прибутку (змішаного доходу) за
видами економічної діяльності у цілому по Україні

організацій до державного та місце�
вих бюджетів, державних цільових
фондів у зв'язку з використанням ре�
сурсів та одержанням дозволів на
специфічні види діяльності, то за цим
показником у 2008 р. освіта зайняла
сьоме місце, сплативши 82 млн грн.,
що становило 0,17% в структурі ва�
лової доданої вартості, на відміну від
переробної промисловості, сільсько�
го господарства, мисливства, лісово�
го господарства та добувної промис�
ловості, яким для здійснення певної
економічної та соціальної політики
щодо використання ресурсів були
надані субсидії, пов'язані з вироб�
ництвом.

За показником, що характери�

зує перевищення доходів над витра�
тами, які підприємства мають у ре�
зультаті виробництва, освіта у дос�
ліджуваному періоді посіла десяте
місце. В результаті валовий прибу�
ток, змішаний дохід склав 4979 млн
грн., що становить 10,42% від вало�
вої доданої вартості виробленої ос�
вітою.

Для кращого розуміння функції
освіти як економічної складової, за
рахунок якої одержується валовий
прибуток (змішаний дохід) держави,
у табл. 3 представлена динаміка цьо�
го показника за п'ять років.

За даними табл. 3 можливо роз�
рахувати темпи росту та приросту
(ланцюгові та базисні) ВВП у ринко�

вих цінах у цілому по Україні, в тому
числі за видами економічної діяль�
ності (табл. 4).

Результати аналізу даних табл. 4
свідчать про стійкий розвиток осві�
ти в Україні, за рахунок чого одер�
жується валовий прибуток (зміша�
ний дохід) — базисні темпи росту за
п'ять років становили 148%, тобто
приріст склав 48%, або 1615 млн грн.,
що, в свою чергу, на 231 млн грн.
більше порівняно з таким видом еко�
номічної діяльності, як охорона здо�
ров'я та надання соціальної допомо�
ги. За цей період зростання спосте�
рігалось у 2006 р. — ланцюгові тем�
пи росту склали 105%, а найбільше
зростання валового прибутку
(змішаного доходу) завдяки діяль�
ності освіти як інституціональної
одиниці відбулось у 2008 р. — лан�
цюгові темпи росту досягли 143%.

ВИСНОВКИ
Освіта є одним із інституціональ�

них одиниць, за рахунок яких ство�
рюється валова додана вартість, а
при її розподілі:

— освіта є лідером серед інших
видів економічної діяльності за пи�
томою вагою з оплати праці найма�
них працівників;

— соціальний інститут освіти
сплачує податки, пов'язані з вироб�
ництвом, при цьому, починаючи з
2004 року, не субсидіюється держа�
вою, на відміну від таких видів діяль�
ності, як переробна промисловість,
сільське господарство, мисливство,
лісове господарство, а також добув�
на промисловість;

— держава одержує завдяки ос�
віті валовий прибуток (змішаний
дохід), аналіз динаміки якого свід�
чить про тенденцію до подальшого
зростання цього показника.
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