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Трансформаційні процес які відбуваються сьогодні у нашій країни значною мірою впливають 

на вищу освіту, яка є індикатором можливостей суспільства до сталого суспільно-економічного 

розвитку. В умовах інтеграції України до економічного та наукового європейського простору 

особливої актуальності набувають питання менеджменту в системі вищої освіти України.  На ринку 

послуг вищої освіти  України ми сьогодні спостерігаємо такі тенденції, по-перше, суттєве зниження 

кількості випускників шкіл, а отже і кількості абітурієнтів до вищих навчальних закладів, як 

наслідок негативних демографічних тенденцій, а саме спаду народжуваності у 90 - початок 2000 

років, по-друге, пропозиція на ринку освітніх послуг не просто врівноважує раніше домінуючий 

платоспроможний попит, а навіть значно його перевищує; по-третє, економічна ситуація в країні, а 

саме збідніння населення, не сприяє виникненню платоспроможного попиту на освітні послуги; по-

четверте,  показники державного замовлення на підготовку фахівців з вищою освітою, формуються 

за рівнями вищої освіти та спеціальностями з урахуванням середньострокового прогнозу потреби у 

фахівцях на ринку праці центральним органом виконавчої влади, за останні роки зніжуються, по-

п’яте, держава не в змозі забезпечити вищим навчальним закладам (ВНЗ) необхідну матеріальну 

підтримку, а отже вони змушені звертатися до маркетингу з метою посилення власних позицій у 

конкурентній боротьбі.  

В умовах ринкової економіки система вищої освіти країни представляє собою окрему 

самостійну галузь народного господарства, що характеризується складним комплексом відносин 

між вищими навчальними закладами (ВНЗ), які надають освітні послуги, споживачами цих послуг – 

абітурієнтами, а також підприємствами – споживачами кінцевого продукту діяльності ВНЗ – 

випускниками. Як суб’єкт ринкової економіки, ВНЗ є товаровиробником переважно 

інтелектуальної продукції та послуг і реалізує цю продукцію як за державними, так і за ринковими 

(договірними) цінами. 

Наразі проблеми ефективного менеджменту в національній вищій освіті розглядаються 

багатьма науковцями – як представниками ВНЗ України, так і професіоналами в різних галузях 

знань [1-3], однак нерозкритим залишаться питання побудови комплексної системи маркетингу 

ВНЗ, яка б включала в себе взаємодію усіх елементів комплексу маркетингу, та сприяла 

максимальному задоволенню потреб споживачів тим самим створенню надійного бренду для 

посилення конкурентних позицій ВНЗ. 

Маркетингова діяльність у ВНЗ це діяльність направлена на досягнення цілей ВНЗ на 

профільних ринках навчальних послуг, ринку науково-технічної продукції та послуг, а таких ринку 

праці. 

Мета маркетингової діяльності ВНЗ це формування здібностей ВНЗ до ефективного розвитку 

в умовах ринкового середовища, що постійно змінюється та створення цілісної системи, яка 

забезпечить ринкову орієнтацію ВНЗ та кожного його підрозділу. 

У відповідності чотирьом неодмінним складовим ефективного провадження маркетингової 

діяльності (традиційний маркетинг-мікс (marketing mix) 4Р – „Product – Priсe – Plaсe – Promotion) 

впровадження інструментів маркетингу у діяльність ВНЗ повинна бути скоординована за чотирма 

відповідними основними взаємопов’язаними напрямами. 

Таким чином, можна зазначити, що є різниця між навчальним закладом і підприємством, але, 

спільного в них набагато більше, ніж відмінного,а саме метою ВНЗ, як і звичайного підприємства є 
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задоволення потреб споживачів та отримання певного прибутку, а також підтримання іміджу та 

створення надійного бренду для посилення конкурентних позицій. 
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