УДК330.34:37.014.2
СОЦІАЛЬНИЙ ХАРАКТЕР ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ТА ЕКОНОМІЧНА
ПОЛІТИКА ДЕРЖАВИ
Т. В. Матюк, к. е. н., викладач Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова,
beskonechnost11@rambler.ru
Методологія дослідження. Результати одержані за рахунок застосування методів:
аналізу та синтезу – для з’ясування місця освітніх послуг в типології суспільних благ;
системного підходу – для виокремлення функцій освіти як чинника соціально-економічного
розвитку суспільства; групування та класифікацій – для встановлення концептуальних
підходів до визначення мотивації держави щодо втручання у дію ринкового механізму
надання освітніх послуг.
Результати. Умови, за яких в суспільстві закладаються засади соціально-економічного
розвитку, формуються як ринковим саморегулюванням, так і створюються завдяки свідомій
діяльності людей та пов’язані з державним управлінням. Застосування концептуальних
підходів, що ґрунтуються на типології благ, дозволило

виявити сфери, в які має

спрямовувати свою регулюючу діяльність держава з метою сприяння соціальноекономічному розвитку, а саме: створення умов для функціонування ринку освітніх послуг,
через взаємозв’язок якого з ринком ресурсів реалізується продуктивна функція освіти;
подолання ефекту «фрирайдерства»; меріторизація попиту на освітні послуги; створення
матеріальних та духовних засад для реалізації соціальних функцій освіти. У силу
притаманності освітнім послугам ознак мультизмішаного блага, сфера освіти вимагає ще й
активного втручання громадянського суспільства у формування умов для виконання освітою
своїх соціальних функцій.
Новизна.
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їй

одночасної

індивідуальної, суспільної та нормативної значимості є «мультизмішаним благом», яке у
ході свого виробництва та задоволення набуває властивостей як чистого приватного і
суспільного, так і змішаного та опікуваного блага.
Практична значущість. Теоретичні положення і висновки роботи можуть слугувати
основою для законодавчої та виконавчої влади під час реалізації національної освітньої та
соціальної політики.
Ключові слова: соціальна функція освіти, інституціональна функція освіти, суспільні
блага, освітня послуга, опікуване благо, мультизмішане благо.
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