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Higher education institutions switch to market methods and management 
models that provide for the reorientation of their activities to the needs of 
the market. It is found that the negative consequences of the demographic 
crisis, deterioration of the socio-economic situation, and changing behavior 
of consumers in the market for higher education products led to a drop in de-
mand for educational products. Insufficient attention from the management 
of higher education institutions to changing the situation on the market led 
to deterioration in indicators and results of their functioning. To adapt to new 
conditions on the market, universities need to intensify marketing activities, 
direct efforts to form and stimulate demand. It is noted that the adoption of 
marketing decisions should be based on data on future trends in the develop-
ment of the situation on the market. The aim of the article is to justify the 
flow model for determining the annual potential capacity of the market for 
higher education products and its medium-term forecasting in Ukraine. Tak-
ing into account the specificity of the market for higher education products, 
a method for designing flows of potential applicants is chosen to predict its 
capacity. Based on the analysis of the state and trends of the market, there 
identified flows that contribute to the formation of the demand for products 
of higher education institutions, and flows that lead to its decrease. Using 
statistical data and the results of content analysis of secondary information, 
an optimistic, normal, and pessimistic scenario is developed for changing the 
annual potential capacity of the market for higher education products. Based 
on the results of expert estimations, it is determined that the probability of a 
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Жегус Е. В. Моделирование спроса на образовательные продукты 
высших учебных заведений в Украине

Высшие учебные заведения переходят на рыночные методы и модели 
управления, предусматривающие переориентацию их деятельности 
на потребности рынка. Установлено, что негативные последствия 
демографического кризиса, ухудшение социально-экономической си-
туации, изменение поведения потребителей на рынке продуктов 
высшего образования обусловили падение спроса на образователь-
ные продукты. Недостаточное внимание со стороны менеджмента 
высших учебных заведений к изменению ситуации на рынке привело 
к ухудшению показателей и результатов их функционирования. Для 
адаптации к новым условиям на рынке вузам необходимо активизиро-
вать маркетинговую деятельность, направить усилия на формиро-
вание и стимулирование спроса. Отмечено, что принятие маркетин-
говых решений должно базироваться на данных относительно буду-
щих тенденций развития ситуации на рынке. Целью статьи является 
обоснование потоковой модели определения годовой потенциальной 
емкости рынка продуктов высшего образования и ее среднесрочное 
прогнозирование в Украине. Учитывая специфику рынка продуктов 
высшего образования, для прогнозирования его емкости выбран ме-
тод проектирования потоков потенциальных абитуриентов. По 
результатам анализа состояния и тенденций рынка определены по-
токи, способствующие формированию спроса на продукты высших 
учебных заведений, и потоки, приводящие к его сокращению. Исполь-
зуя статистические данные и результаты контент-анализа вторич-
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Жегус О. В.
Моделювання попиту на освітні продукти закладів вищої освіти в Україні

Заклади вищої освіти переходять на ринкові методи та моделі управління, які передбачають переорієнтацію їх діяльності на потреби ринку. Вста-
новлено, що негативні наслідки демографічної кризи, погіршення соціально-економічної ситуації, зміни поведінки споживачів на ринку продуктів ви-
щої освіти зумовили падіння попиту на освітні продукти. Недостатня увага з боку менеджменту закладів вищої освіти до зміни ситуації на ринку 
призвела до погіршення показників і результатів їх функціонування. Для адаптації до нових умов на ринку закладам вищої освіти потрібно активі-
зувати маркетингову діяльність, спрямувати зусилля на формування та стимулювання попиту. Зазначено, що прийняття маркетингових рішень 
повинно базуватися на даних щодо майбутніх тенденцій розвитку ситуації на ринку. Метою статті є обґрунтування потокової моделі визначення 
річної потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти та її середньострокове прогнозування в Україні. Враховуючи специфіку ринку продуктів 
вищої освіти, для прогнозування його місткості обрано метод проектування потоків потенційних абітурієнтів. За результатами аналізу стану 
та тенденцій ринку визначено потоки, які сприяють формуванню попиту на продукти закладів вищої освіти, та потоки, які призводять до його 
скорочення. Використовуючи статистичні дані та результати контент-аналізу вторинної інформації, розроблено оптимістичний, нормальний 
і песимістичний сценарії зміни річної потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти. За результатами експертних оцінок визначено більш 
високу ймовірність песимістичного сценарію, відповідно до якого у 2018–2020 рр. слід очікувати зменшення потенційної місткості ринку продуктів 
вищої освіти, що пов’язано із посиленням тенденцій студентської імміграції, втратою престижності та довіри до вищої освіти та розвитком 
альтернативних форм здобування знань.  В умовах високої ймовірності скорочення потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти закладам 
вищої освіти необхідно забезпечити умови та можливості організації маркетингової діяльності, управління нею.
Ключові слова: заклад вищої освіти, ринок продуктів вищої освіти, потенційна місткість ринку, прогнозування.
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Вступ. За роки незалежності в Україні сформував-
ся потужний ресурсний та інфраструктурний потенціал 
у сфері вищої освіти, який дозволив вивести її на новий 
рівень розвитку. Розгалуженість мережі ЗВО та високий 
рівень забезпеченості науково-педагогічними кадрами 
сприяли підвищенню доступності вищої освіти, і як на-
слідок – збільшенню споживачів освітніх продуктів. При 
цьому зростаючий попит повною мірою задовольнявся 
завдяки екстенсивному розвитку сфери вищої освіти. Але 
негативні наслідки демографічної кризи разом із систем-
ними проблемами, пов’язаними з процесами маркетизації 
у сфері вищої освіти та посиленням соціально-економічної, 
політичної кризи в країні призвели до стагнації ринку. 
Керівники більшості ЗВО в Україні недооцінили наслідки 
зміни економічного та ринкового механізмів у сфері вищої 
освіти, були не готові до зниження обсягів державного фі-
нансування, відповідно своєчасно не вжили адаптивних за-
ходів, що призвело до погіршення показників їх діяльнос-
ті, і в окремих випадках поставили під загрозу існування 
окремих закладів. 

Для виживання та подальшого розвитку ЗВО необ-
хідно забезпечити адаптацію системи управління відпо-
відно до ринкових перетворень, що зумовлює доцільність 
прискорення переходу на маркетингові методи та моделі 
управління. Оскільки основу інформаційного забезпечен-
ня прийняття маркетингових рішень складають дані щодо 
процесів, які відбуваються на ринку, необхідним є аналіз 
стану та тенденцій його розвитку. У зв’язку із наведеним 
актуальним напрямом досліджень є прогнозування міст-
кості ринку продуктів вищої освіти.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Пробле-
ми прогнозування ринку освітніх продуктів у сфері вищої 
освіти розглядалися багатьма вітчизняними науковцями [1; 
4–7; 11; 13; 14], які використовували різноманітні методи та 

підходи, здебільшого економіко-математичні, економіко-
статистичні, у тому числі кореляційно-регресійного ана-
лізу, екстраполяції. У процесі розробки моделей прогно-
зування враховувалися процеси народжуваності та здо-
буття загальної середньої освіти [4; 6; 11], здобуття освіти 
у професійно-технічних закладах та ЗВО І–ІІ рівня акреди-
тації [6]. Порівняння прогнозованих даних із фактичними 
свідчить про суттєві відхилення, реальний попит виявився 
значно нижчим за прогнозований, а це в умовах, що скла-
лися, має важливе значення для ЗВО, оскільки глибина 
кризових явищ може бути недооцінена, а також не вжито 
необхідних заходів для управління попитом.

Посилаючись на наявні статистичні дані, аналіз прак-
тики прогнозування ринку продуктів вищої освіти, уста-
новлено, що наслідки маркетизації та реформування сфери 
вищої освіти в Україні не можна виразити об’єктивними 
статистичними даними, тому використання евристичних 
методів прогнозування, заснованих на статистичних ме-
тодах, економіко-математичних моделях, заснованих ви-
ключно на даних щодо випускників, стає недостатнім. 

Відповідно до графіку на рис. 1 в 2011–2016 рр. кое-
фіцієнт вступу перевищує 1, тобто чисельність прийнятих 
студентів більша за чисельність випускників загальноос-
вітніх навчальних закладів. Це означає, що має місце роз-
ширення потоків потенційних абітурієнтів. Із введенням 
ЗНО як форми складання вступних іспитів певна частка 
випускників шкіл переорієнтувалася на вступ до ЗВО І–ІІ 
рівнів акредитації, а отримавши диплом молодшого спе-
ціаліста, продовжили навчання у ЗВО ІІІ–ІV рівнів акре-
дитації, для цього вони запропонували новий освітній 
продукт – навчання за прискореною формою. Крім того, 
у відповідь на зміни вимог ринку праці у фахівців, що вже 
мають вищу освіту, виникла необхідність здобуття нових 
компетенцій або компетенцій суміжних професій, тому все 

ной информации, разработаны оптимистический, нормальный и пес-
симистический сценарии изменения годовой потенциальной емкости 
рынка продуктов высшего образования. В соответствии с  результа-
тами экспертных оценок определена более высокая вероятность пес-
симистического сценария, согласно которому в 2018–2020 гг. следует 
ожидать уменьшения потенциальной емкости рынка продуктов выс-
шего образования, что связано с усилением тенденций студенческой 
иммиграции, потерей престижности и доверия к высшему образова-
нию и развитием альтернативных форм получения знаний. В  услови-
ях высокой вероятности сокращения потенциальной емкости рын-
ка продуктов высшего образования вузам необходимо обеспечить 
условия и возможности организации маркетинговой деятельности, 
управления ею.
Ключевые слова: учреждение высшего образования, рынок продук-
тов высшего образования, потенциальная емкость рынка, прогно-
зирование.
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pessimistic scenario is higher. According to this scenario, in 2018-2020 a de-
crease in the potential capacity of the market for higher education products is 
expected, which is associated with the increase in the trends of student immi-
gration, loss of prestige of and confidence in higher education, and the devel-
opment of alternative forms of obtaining knowledge. Under conditions of a 
high probability of decreasing the potential capacity of the market for higher 
education products, higher education institutions need to ensure the condi-
tions and opportunities for organizing and managing marketing activities.
Keywords: institution of higher education, market for products of higher edu-
cation, potential market capacity, forecasting.
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більш популярним і затребуваним стало одержання другої 
вищої освіти, що призвело до зростання попиту на освітні 
магістерські програми. У зв’язку із розширенням потоків 

потенційних абітурієнтів виникає необхідність пошуку но-
вих підходів для передбачення майбутніх тенденцій попиту 
на продукти вищої освіти.
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рис. 1. Динаміка випускників загальноосвітніх навчальних закладів і прийнятих студентів до ЗВо ііі–іV рівнів акредитації
Джерело: сформовано автором на основі [3]

Метою статті є обґрунтування потокової моделі ви-
значення річної потенційної місткості ринку продуктів ви-
щої освіти та її середньострокове прогнозування в Україні.

Виклад основного матеріалу дослідження. Серед 
усієї сукупності методів прогнозування потенційної міст-
кості ринку для цього дослідження обрано метод експерт-
ного сценарного прогнозування, в основі якого лежать два 
наукових завдання:

розробка оптимістичного, нормального та песи- 
містичного сценаріїв розвитку ринку продуктів 
вищої освіти у вигляді припущень щодо зміни по-
токів потенційних абітурієнтів;
експертне оцінювання ймовірності сценаріїв. 
Відповідно до визначених на рис. 2. етапів екс- 
пертного сценарного прогнозування процедура 
починається з визначення мети. Враховуючи ви-
явлені особливості вітчизняного ринку продуктів 
вищої освіти та їх вплив на функціонування ЗВО, 
метою прогнозування потенційної місткості рин-
ку продуктів вищої освіти визначено ідентифіка-
цію  її змін, що дозволить оцінити можливості та 
перспективи формування контингенту студентів 
у ЗВО, а також визначити завдання та інструмен-
ти маркетингової діяльності щодо формування 
та стимулювання попиту на освітні продукти за-
кладу. 

Тенденції на ринку продуктів вищої освіти дозво-
ляють констатувати, що останнім часом змінилися умови 
формування попиту на них. За результатами проведеного 
дослідження серед основних потоків потенційних абітурі-
єнтів ЗВО виділено ті, які сприяють формуванню попиту, 
та потоки, які можуть призвести до його скорочення (рис. 
3). Потоки потенційних абітурієнтів, які проявляють попит 
на продукти вищої освіти і формують потенційну місткість 
ринку, зумовлені чисельністю випускників закладів освіти 
різного рівня (МСКО 1-3, 4, 5), які бажають одержати вищу 
освіту; чисельністю іноземних абітурієнтів; чисельністю 
осіб, які бажають одержати другу вищу освіту; чисельніс-
тю слухачів, які проявляють попит на додаткові професійні 
освітні програми.

Водночас, визначаючи потенційну місткість ринку 
продуктів вищої освіти, необхідно враховувати потоки, які 
призведуть до зменшення попиту: чисельність студентів-
мігрантів; потенційних абітурієнтів, які обирають як аль-
тернативу неформальну освіту; потенційних абітурієнтів, 
які планують вступати до ЗВО І–ІІ рівнів акредитації та 
ПТОЗ (професійно-технічні освітні заклади); випускників 
шкіл, які не планують далі навчатися; потенційні абітурі-
єнти, які оберуть самоосвіту тобто самоорганізоване здо-
буття потрібних знань.

Остання тенденція все більше поширюється, що 
пов’язано із принципом «освіта протягом життя», роз-
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Виявлення чинників формування місткості ринку та розробка моделі потенційної місткості ринку продуктів 
вищої освіти

Визначення мети 
прогнозування майбутніх 
тенденцій розвитку ринку 

продуктів вищої освіти

Ідентифікація  змін 
місткості ринку 
продуктів вищої 

освіти

Формування цілей 
та визначення пріоритетів 
маркетингової діяльності 

ЗВО

2

Розробка пропозицій щодо цілей та пріоритетів маркетингової діяльності ЗВО відповідно до сценаріїв 
прогнозу

6

Визначення джерел та збір інформації для розробки сценаріїв прогнозу3

Експертне оцінювання ймовірності сценаріїв прогнозу потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти5

Розробка оптимістичного, нормального та песимістичного сценаріїв розвитку ринку продуктів вищої освіти4

1

Ідентифікація  змін місткості ринку продуктів вищої освіти

рис. 2. процес прогнозування місткості ринку продуктів вищої освіти

Чисельність випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів

Потоки формування попиту на продукти 
вищої освіти

Чисельність випускників ЗВО 
І–ІІ рівня акредитації

Чисельність випускників 
професійно-технічних закладів

Чисельність випускників, які бажають 
одержати другу вищу освіту

Чисельність випускників ОКР «бакалавр», 
які планують продовжити навчання 

на ОКР «магістр»

Чисельність слухачів, які проявляють попит 
на додаткові професійні освітні програми

Чисельність випускників ОКР «магістр», які 
планують продовжити навчання на Phd

Чисельність іноземних абітурієнтів

Чисельність студентів-мігрантів

Потоки, що зменшують попит 
на продукти вищої освіти

Чисельність потенційних абітурієнтів, 
які обирають як альтернативу 

неформальну освіту

Чисельність потенційних абітурієнтів, 
які оберуть самоосвіту

Чисельність випускників шкіл, які не 
планують далі навчатися

Чисельність випускників шкіл, які не 
планують далі навчатися

Чисельність потенційних абітурієнтів, 
які планують вступати до ЗВО І–ІІ рівня 

акредитації та ПТОЗ

Потоки потенційних абітурієнтів на ринку продуктів вищої освіти

рис. 3. потоки потенційних абітурієнтів на ринку продуктів вищої освіти
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витком індивідуального підприємництва, становленням 
інформаційного суспільства, що зумовило зростання до-
ступності до інформації. Крім того, людина може свідомо 
набувати необхідних знань і практичних навичок у родин-
ному колі, на робочому місці, у певній спільноті – така 
форма освіти називається інформальна. Вона визначається 
як індивідуальна пізнавальна діяльність, що супроводжує 
повсякденне життя, реалізується за рахунок власної актив-
ності індивідів в оточуючому культурно-освітньому серед-
овищі; спілкування, читання, відвідування установ культу-
ри, подорожі, засоби масової інформації тощо [12]. 

Враховуючи сучасний стан та майбутні тенденції, мо-
дель потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти 
(освітніх), одержана методом проектування потоків, набу-
ває такого вигляду:

Vm = VШ +  VМ С + VМ + VВО + VІН + VДПО –  
– VЗ – VНО  – VІНО – VЗВО І-ІІ – VШПР,,

де     Vm  – річна потенційна місткість ринку продуктів ви-
щої освіти;

VШ  – потенційна чисельність абітурієнтів-школярів;
VМ С – потенційна чисельність абітурієнтів-молодших 

спеціалістів;
VМ – потенційна чисельність абітурієнтів-бакалаврів, 

які планують вступати на освітньо-кваліфікаційний рівень 
«магістр»;

VВО – потенційна чисельність абітурієнтів, що бажа-
ють одержати другу вищу освіту;

VІН – потенційна чисельність іноземних  абітурієнтів;
VДПО – потенційна чисельність слухачів, що проявля-

ють попит на додаткові професійні освітні програми;
VЗ  – потенційна чисельність абітурієнтів, що обрали 

іноземні ЗВО;
VНО – потенційна чисельність абітурієнтів, які обра-

ли неформальну освіту (вебінари, короктотермінові освітні 
програми, семінари, тренінги, онлайн-курси тощо);

VІНО – потенційна чисельність абітурієнтів, які обра-
ли інформальну освіту;

VЗВО І-ІІ  – потенційна чисельність абітурієнтів, які пла-
нують вступати до ЗВО І–ІІ рівнів акредитації та ПТОЗ 
(професійно-технічні освітні заклади);

VШПР – потенційна чисельність випускників шкіл, які 
не планують далі навчатися.

Відповідно до запропонованої моделі, спираючись 
на статистичні дані, контент-аналіз звітів соціологічних 
досліджень ГФК ЮКРЕЙН «Молодь України – 2015» [8], 
СМК «Випускники українських ВНЗ очима роботодавців» 
[2], Центру незалежних соціологічних досліджень «Омега» 
«Молодь України ‒ 2017» [9], Соціологічне дослідження 
«Цінності української молоді» [15], розроблено оптиміс-
тичний, нормальний та песимістичний сценарії розвитку 
ринку продуктів вищої освіти (табл. 1).

Оскільки основну частку потенційної місткості рин-
ку продуктів вищої освіти складають випускники загально-
освітніх шкіл, зміни їх потенційної чисельності для усіх ва-
ріантів прогнозу визначено на основі демографічних даних 
щодо народжуваності з урахуванням лагу. Оскільки пере-
важна більшість населення закінчує школу в 17 років і саме 
в цьому віці вступають до ЗВО, можна спрогнозувати по-
тенційну місткість ринку освітніх продуктів. Відповідно до 
тенденцій, що склалися, прогнозуємо потенційну кількість 
абітурієнтів до 2030 н.р. на основі наявних даних щодо на-
роджуваності в Україні у 2001–2013 рр. (рис. 4). Як свідчать 
прогнозні дані, зменшення чисельності потенційних абіту-
рієнтів слід очікувати ще й у 2018 р., оскільки вступати до 
ЗВО будуть абітурієнти 2001 р.н., саме у цьому році спосте-
рігається найменша чисельність народжених в Україні за 
досліджуваний період. Відповідно до статистичних даних, 
які свідчать про зростання народжуваності в 2002 р., по-
чинаючи з 2019 р. можна очікувати поступове збільшення 
й  чисельності абітурієнтів у ЗВО, хоча відбуватиметься 
воно повільними темпами.

Таблиця 1

Сценарії зміни потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти

Потоки потенційних абітурієнтів Позначення
Прогноз на 2018–2020 рр.

Оптимістичний Нормальний Песимістичний 

1 2 3 4 5

Потенційна чисельність абітурієнтів-
школярів Vш Поступове зростання відповідно до демографічних тенденцій

Потенційна чисельність абітурієнтів-
молодших спеціалістів, які планують 
продовження навчання у Зво ііі–IV рівнів 
акредитації

Vмс Збільшиться Зміни у межах 1–3 % Зменшиться

Потенційна чисельність абітурієнтів-
бакалаврів Vм Збільшиться Зміни у межах 1–3 % Зменшиться

Потенційна чисельність абітурієнтів, які 
бажають одержати другу вищу освіту Vво Зросте дещо зросте Залишиться низь-

кою

Потенційна чисельність іноземних  абіту-
рієнтів Vін Зросте Зміни у межах 1–3 % Зменшиться

Потенційна чисельність слухачів, які про-
являють попит на додаткові професійні 
освітні програми

Vво Зросте дещо зросте Залишиться низь-
кою
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1 2 3 4 5

Потенційна чисельність абітурієнтів, які 
планують навчатися в іноземних Зво Vз Зменшиться дещо зросте Суттєво зросте

Потенційна чисельність абітурієнтів, які 
оберуть неформальну освіту Vно не зміниться дещо зросте Суттєво зросте

Потенційна чисельність абітурієнтів, які 
оберуть інформальну освіту Vіно не зміниться дещо зросте Суттєво зросте

Потенційна чисельність абітурієнтів, які 
планують вступати до Зво і–іі рівнів акре-
дитації та ПтоЗ 

VЗВО І-ІІ Зменшиться дещо зросте Суттєво зросте

Потенційна чисельність випускників шкіл, 
які не планують далі навчатися Vшпр Зменшиться дещо зросте Суттєво зросте

річна потенційна місткість ринку продук-
тів вищої освіти Vm

Зростатиме з при-
скоренням темпів 
зростання

Поступово зроста-
тиме невисокими 
темпами

Буде зменшуватися

ймовірність прогнозу 0,179167 0,383333 0,4375

Закінчення табл. 1

Лише у 2025–2026 рр. можна очікувати наближення 
показників потенційних абітурієнтів до тих, найвищих, які 
спостерігалися у 2006 р., а саме – більш 500 тис. осіб. Увесь 
час до 2025 р. ЗВО необхідно акумулювати та максимізува-
ти маркетингові зусилля для формування та стимулювання 
попиту на пропоновані освітні продукти для забезпечення 
підвищення обсягів набору студентів. Слід констатува-
ти, що у зв’язку зі зниженням народжуваності в Україні 
у  2015  р. з 2031 року знов очікується зменшення потенцій-
ної місткості ринку продуктів вищої освіти.
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Рік вступу

Рік народження
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Потенційна місткість ринку (кількість абітурієнтів) продуктів вищої освіти (освітніх), тис. иосіб

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

367,5 390,7 408,6
427,3 426,1

460,4
472,7

497,7510,6 512,5 502,6 520,7 503,7

рис. 4. прогноз потенційної місткості ринку продуктів вищої освіти
Джерело: сформовано автором на основі [3; 11]

З метою визначення ймовірності розроблених варі-
антів зміни потенційної місткості ринку продуктів вищої 
освіти було проведено експертне опитування, в якому взя-
ли участь 40 експертів, з яких 15 осіб – адміністративно-
управлінський персонал ЗВО, 20 осіб – представники 
професорсько-викладацького складу, у тому числі 25 осіб – 
фахівці у сфері маркетингу провідних ЗВО України. Екс-
пертам було запропоновано визначити ймовірність кожно-
го із запропонованих сценаріїв зміни потенційної місткості 
ринку продуктів вищої освіти, використовуючи шкалу від 
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1 до 3 (1 – дуже низька ймовірність сценарію, 2 – помірна 
ймовірність сценарію, 3 – дуже висока ймовірність сцена-
рію). 

Результати експертної оцінки були перевірені на 
узгодженість думок експертів. Ураховуючи, що розрахунко-
ве значення Х2 більше табличного значенням Х2  для (n-1) 
ступенів свободи та довірчої ймовірності Р = 0,95; 0,99, роз-
рахований коефіцієнт конкордації (0,668) істотний, а рівень 
узгодженості думок експертів є досить високим, одержані 
результати можна вважати достатньо обґрунтованими.

Встановлено найбільшу ймовірність (0,4375) песи-
містичного сценарію, відповідно до якого прогнозується 
зменшення потенційної місткості ринку продуктів вищої 
освіти у 2018–2020 рр. При цьому очікується, що зросте по-
тенційна чисельність абітурієнтів, які планують навчатися 
в іноземних ЗВО; тих, які оберуть альтернативні варіанти 
здобуття освіти (неформальну, інформальну освіту, ЗВО 
І–ІІІ рівнів акредитації тощо). Тому за умов зниження чи-
сельності випускників шкіл у 2018 р., дуже повільних тем-
пів її зростання у 2019–2020 рр., річна потенційна місткість 
ринку з більш високою ймовірністю буде знижуватися. 

Висновок. Процеси маркетизації, наслідки рефор-
мування та тривалі демографічна, соціально-економічна 
кризи ускладнюють умови функціонування ЗВО в Україні, 
значна кількість яких вже опинилися на межі виживання. 
У зв’язку із передбачуваним падінням потенційної місткос-
ті ринку продуктів вищої освіти 2018–2020 рр. очікується 
погіршення ситуації на ринку та загострення проблем ЗВО 
щодо формування контингенту студентів. За цих умов ЗВО 
необхідно спрямувати маркетингові зусилля на приваблен-
ня абітурієнтів, більш активне просування освітніх продук-
тів, що потребує належної організації та планування марке-
тингової діяльності; відповідного фінансового, кадрового, 
матеріально-технічного її забезпечення.
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