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Сучасній глобальній економіці притамана інноваційна спрямованість 

економічних процесів, бурхливий розвиток інформаційних технологій, які 

грунтуються на високому ступені технологічного використання досягнень 

науки та потребують високого рівня освіти працівників. Тому якість 

підготовки кадрів і рівень розвитку науки в кожній країні мають стратегічне 

значення для ії національної безпеки та соціально-економічного розвитку.  

Діяльність вищих навчальних закладів (ВНЗ) і всієї системи вищої 

освіти в Україні спрямовані на підготовку фахівців у відповідності з 

потребами суспільства. В умовах ринкової економіки ефективне виконання 

цього завдання зв’язане з маркетинговим підходом до управління ВНЗ, що 

потребує розширення їх самостійності. Нажаль, поки що обгрунтування 

значних соціально-економічних заходів, зокрема у вищій освіті, зводиться в 

основному до посилань на традиції, “здоровий глузд” або на конкретні 

приклади, що відомі з світової практики, які добре себе зарекомендували. 

Загальна постановка проблеми полягає у розвитку наукових засад 

дослідження та реформування системи вищої освіти як однієї з галузей 

суспільного виробництва, застосуванні наукових концепцій до розробки схем 

управління ВНЗ на засадах маркетингового підходу. Велике соціальне 

значення, яке має вища школа, потреба у наукових підходах 

міждисциплінарного характеру до організації ії маркетингової діяльності 

визначають зв’язок розглядаємої проблеми з найбільш важливими 

практичними та  науковими завданнями. 

Проблемам економіки та маркетингу національної вищої освіти 

присвячені дослідження наукових шкіл багатьох відомих українських 

вчених-економістів, зокрема В.В.Вітлинського, Є.В.Крикавського, 

Ю.Г.Лисенко, Т.Є.Оболенської та інших. Разом з тим, багато наукових 



проблем системного характеру у маркетингу вищої освіти ще не знайшли 

належного розв’язання . 

Аналіз актуальних досліджень і наукових публікацій, які присвячені 

управлінню в соціально-економічних системах, показує, що в них все чіткіше 

проглядається прагнення до системного аналізу організацій з урахуванням 

взаємозв’язку економічних, політичних, науково-технічних, правових, 

етичних, демографічних і інших факторів. Серед загальнонаукових підходів 

особливе місце займає концепція цінностей [1,2]. В економічній теорії 

стосунки, які виникають між суб’єктами діяльності, розглядаються як 

результат обміну цінностей. На засадах концепції цінностей визначаються 

категорії споживацької, мінової та трудової вартістей різноманітних благ. В 

теорії особистості вивчається зв’язок між цінностями людини та ії 

поведінкою. В соціальній психології та соціології визнаною є теорія 

соціального обміну, в якій соціальна взаємодія розглядається як процес 

обміну цінностями, подібний процесу обміну (купівлі-продажу) товарів. 

Нарешті, в загальній теорії систем концепція цінностей знаходить відбиття в 

понятті "цінностно-орієнтована система" [2]. Застосування концепції 

цінностей дозволяє досліджувати проблеми комплексного характеру, 

використовувати у ході проведення прикладних досліджень 

міждисциплінарне перенесення знань.  

Мета роботи полягає в обгрунтуванні використання концепції 

цінностей до дослідження і розв’язання системних проблем розвитку 

вітчизняної системи вищої освіти, визначенні принципів маркетингового 

управління вищими навчальними закладами. В роботі розкрито загальну 

сутність концепції цінностей, виявлені особливості маркетингу вищої освіти 

в Україні, а також надані пропозиції щодо управління на засадах концепції 

цінностей маркетингом освітніх послуг ВНЗ. 

 

 

 



1. Теоретичні засади концепції цінностей 

Цінностями називають такі визначення об’єктів, які виявляють їхні 

позитивні або негативні значення для людини, організації або суспільства з 

позиції їхніх потреб [4]. Головне положення концепції цінностей полягає в 

тому, що діяльність людей, організацій та суспільства має 

цінностноорієнтований характер. Це означає, що кожний суб'єкт діяльності 

намагається здійснювати ії так, щоб максимізувати (у деякому сенсі) 

ціннісний ефект, що отримується. Суб'єкт керує своєю діяльностю у 

відповідності з своїми уявленнями про цінності, зовнішнє середовище та свої 

можливості. Властивість окремої організації та суспільства в цілому досягати 

взаємоприйнятих результатів для своїх членів дозволяє розглядати їх за 

певними умовами як єдиний суб'єкт діяльності, багато в чому подібний 

окремій людини.  

Ціннісні об'єкти знаходяться, як правило, у такому відношенні до 

суб'єкта діяльності, що не допускає їхню безпосередню утилізацію, тобто 

видобування з них користі. Суб'єкт у своїх уявленнях формує ситуацію 

утилізації об'єкта, виходячи з того, щоб у ній виявилися цей об'єкт і засоби 

його утилізації, причому в таких відносинах, які б допускали проведення 

відомих суб'єкту утилізаційних заходів. Ситуація утилізації визначає 

напрямок зміни середовища та ціль дії.  

Якщо розглядається маркетингова діяльність деякої організації, то сама 

організація виступає у ролі суб`єкта діяльності, а ії цільовий ринок – у ролі 

об`єкта. Мікросередовище містить підприємства (заклади), які конкурують з 

розглядаємою організацією, маркетингових посередників, через які продукти 

реалізуються на ринку, контактні аудиторії. Макросередовище складає 

сукупність соціальних суб`єктів та сил, які впливають на кількість, 

уподобання, сплатоспроможність споживачів та на можливості діяльності 

самої організації. Пропозиція підприємством ринку його продуктів являє 

собою дію суб`єкта діяльності, що спрямована на об’єкт дії (ринок). 



У загальному визначенні ціль дії задає правило виміру ступеня 

задоволення потреби (цінності), що відповідає тому чи іншому стану 

середовища з урахуванням часу для переходу до нього з початкового стану. 

Ціль дії не вичерпує усіх вимог до неї [3]. Забезпечення дії засобами вимагає 

витрат часу й інших обмежених ресурсів (матеріальних, інтелектуальних, 

організаційних), які суб'єкт діяльності міг би спрямувати на забезпечення 

інших дій. Тому доречно використовувати більш загальне, ніж «ціль», 

поняття «цінність дії». Цінність дії у загальному випадку визначається 

трьома групами чинників: результати дії й час їхнього одержання; обмежені 

ресурси чи засоби дій, які використовуються (витрачаються); ризики 

недоодержання результатів чи перевитрати ресурсів.  

У ході діяльності позитивні цінності об'єктів зіставляються з 

негативними цінностями витрат ресурсів і ризиків недосягнення необхідних 

станів. Завдяки оптимальному розподілу ресурсів можуть бути визначені такі 

цільові стани об'єктів дій, що передбачається досягнути за деякий проміжок 

часу, яким буде відповідати максимальний ціннісний ефект діяльності. 

Таким чином, цінностноорієнтована поведінка містить процес 

цілеутворення, тобто визначення об’єкта діяльності, його цінностновагомих 

аспектів (характеристик) та бажаного напрямку змін властивостей за усіма 

аспектами розгляду. У менеджменті послідовне формування, вточнення 

об’єктів діяльності забезпечує стратегічне планування: у результаті розробки 

корпоративної (портфельної) стратегії визначається кожна майбутня 

стратегічна сфера бізнесу (потреба-технологія-ринок), а у результаті 

розробки ділової (конкурентної) стратегії – цільові сегменти ринку.  

Цінностноорієнтована поведінка передбачає також вибір дій (розробку 

стратегій, планів, програм), які, з одного боку, можуть бути реалізовані 

суб’єктом діяльності, а з другого – у найбільшій мірі відповідають його 

цінностям. Взагалі кажучи, цінностноорієнтована поведінка спрямована на 

підвищення цінності дійсності суб’єкта діяльності, тобто на найбільш повне 

задоволення його потреб, виконання місії.  



В економічній теорії та соціальній психології соціально-економічна 

взаємодія між суб’єктами діяльності інтерпретується як процес обміну 

цінностями, який здійснюється за певними нормами [5,6]. Нормой називають 

вимогу здійснення певної поведінки, виконання якої спрямовано на 

підтримку порядку в системі взаємодій. Виконання вимоги може мати 

добровільний характер або грунтуватися на санкціях соціального характеру.  

Норми є соціальними благами, цінностями, які використовуються для 

организації взаємодії разом всіма суб’єктами діяльності. Вони структурують 

взаємовідносини індивідів і завдяки цьому забезпечують координацію їх 

діяльності. Норма також є головним ланцюгом зв’язку між мікро- та 

макрорівнями. Наприклад, перехід від обмінних операцій між індивідами, які 

переслідують свої власні інтереси, до макроекономічних процесів 

здійснюється через норми ринкової поведінки.  

Норми, з одного боку, впливають на характер взаємодії суб’єктів 

соціальної діяльності, а з другого – самі змінюються в ході суспільного 

життя. В тоталітарних системах формування правових норм і, в певній 

частині соціальних норм взагалі, здійснюється централізовано суб’єктом 

влади. В ліберальних і демократичних системах є множина суб’єктів впливу 

на норми. До них належать політичні партії та інші громадські организації, 

авторитетні особистості. До факторів, які впливають на зміст цінностей, 

належать не тільки потреби, які обумовлюються матеріальними умовами 

існування, але й також виховання, зокрема освіта, та пропаганда (маркетинг) 

різних ідей. На молодь особливо сильно впливають реклама, засоби масової 

інформації, масові види мистецтв. 

 

2. Особливості маркетингу вищої освіти 

Вища школа відіграє значну роль у суспільному житті нашої країни. 

Прагнення молоді до отримання вищої освіти обумовлено перш за все надією 

на те, що професійні знання допоможуть знайти роботу з високою платньою. 

Крім цього, багато абітурієнтів пов’язують отримання вищої освіти з 



доступом до больш високої університетськоі культури в процесі навчання і 

специфічного спілкування в середовищі викладачів і студентів. В останні 

роки до ВНЗ поступає 80% выпускників середньоосвітніх закладів.  

Для обговорення особливостей маркетингу в системі вищої освіти 

необхідно визначитися з тим, що являє собою ії кінцевий продукт. В аспекті 

працевлаштування випускники ВНЗ можуть розглядатися як специфічний 

товар для підприємств, що наймають випускників з метою задоволення 

потреби в кадрах необхідної кваліфікації. Однак неможливо погодитися з 

твердженням про ВНЗ як виробника товару в вигляді молодих фахівців [6].  

Дійсно, в результаті навчання у закладі вищої освіти випускники 

отримують певну професійну кваліфікацію. Але на формування людини як 

фахівця, що є потрібним ринку праці, впливають не тільки ВНЗ, але й 

відношення студента до навчання, інтенсивність його самостійної роботи, 

заняття самоосвітою, його оточення (родина, друзі). Всі додаткові знання, 

уміння і навички, як правило, оцінюються на ринку. Крім цього, професійні 

якості не можна розглядати в відриві від інших характеристик особистості, 

що також є важливими і для працевлаштування, і для професійної діяльності. 

З цього випливає висновок, що ВНЗ не є виробником випускників для ринку 

праці, а надає освітні послуги фізичним осібам, які бажають і мають 

можливості їх отримати.  

З помилкового твердження про те, що заклади вищої освіти діють на 

ринку праці, пропонуючи у якості продуктів своїх випускників, виходить 

концепція організації діяльності ВНЗ у відповідності з замовленнями 

підприємств на підготовку та працевлаштування фахівців. У відповідності з 

нею ВНЗ задовольняють заявки підприємств на кваліфіковані кадри у 

виконання або держзамовлення або прямих угод між ВНЗ-виробниками і 

підприємствами-споживачами. 

Концепція “задовольнення замовлень” протирічить сутності ринкових 

відносин, основу яких складає обмін цінностями між зацікавленими 

сторонами
 
. Ринкова угода має місце тоді, коли можна сказати «А віддав Х 



контрагенту В й замість цього одержав від нього У». Реально має місце 

ситуація, в якій. пропонують свою майбутню працю самі випускники. 

Підприємства-споживачі оцінюють кваліфікацію прийнятих на роботу 

фахівців шляхом встановлення стартової заробітної платні й інших умов 

праці [8,9].  

За нашою думкою, в основі концепції “задовольнення замовлень” 

полягає колишня ідеологія централізованого адміністративного керування 

суспільством, яка виправдовувала примусове працевлаштування, зокрема 

вибір місця праці. Вища освіта повинна сприяти розвитку особистості, 

формуванню громадянина, щоб забезпечувати його діяльність через 

самостійний вибір форм власної самореалізації.  

Можливості у проведенні ВНЗ маркетингової діяльності суттєво 

залежать від характеру розміжування повноважень щодо формування 

продуктової політики між самим ВНЗ та органами державного управління 

(МОН України, місцевими держадміністраціями). Безперечно, що система 

вищої освіти виконує важливе суспільне завдання забезпечення потреб 

народного господарства у фахівцях. Але зовсім неочевидно, що це завдання 

повинно вирішуватися не самими ВНЗ в результаті задоволення ними потреб 

громадкості в освітніх послугах, а шляхом управління продуктовою 

політикою вищої школи з боку держави. 

Централізоване формування продуктової політики спіткається з низкою 

значних труднощів. По-перше, органи державного управління вищою 

освітою зараз не мають необхідного організаційно-методичного, кадрового, 

фінансового забезпечення для дослідження потреб у випускниках ВНЗ. Тому 

фактично, якщо не враховувати державну статистику, джерелами інформації 

є самі ВНЗ. По-друге, взагалі дуже проблемним є прогнозування потреб у 

фахівцях в умовах трансформаційної економіки України, коли невизначені 

напрямки міжнародної спеціалізації, мають місце різкі зміни в структурі 

суспільного виробництва, які супроводжуються занепадом одних галузей та 

підйомом інших, важко пророкуємим розвитком малого та середного бізнесу, 



реструктурізацією великих промислових підприємств. По-третє, 

централізоване планування обсягів прийому на освітні напрямки та 

спеціальності може вступати в протиріччя з бажаннями абітурієнтів та 

наявними ресурсами ВНЗ.  

В той же час, надання достовірної інформації про ринок праці 

безпосередньо ВНЗ споживачам його освітніх продуктів, може збільшити 

попит на ті продукти, що відповідають потребам у фахівцях підприємств і 

підвищують можливість успішного працевлаштування випускників. Це 

обумовлюється тим, що перспектива працевлаштування є важливим мотивом 

вибору споживачами освітніх продуктів, які пропонуються ВНЗ. Самі ВНЗ 

виявляються зацікавленими в тому, щоб їх освітні послуги повніше 

відповідали вимогам ринку праці, а випускники повніше засвоювали 

матеріал відповідних освітньо-професійних програм.  

ВНЗ, займаючись працевлаштуванням своїх випускників, не одержує 

прямої матеріальної винагороди. Він очікує одержати вигоду завдяки 

підйому свого престижу, збільшення абітурієнтів (тобто попиту на його 

освітні послуги), зміцнення своєї конкурентної позиції серед інших закладів. 

ВНЗ може мати договір з підприємством, яке зацікавлене в одержанні 

кваліфікованих фахівців настільки, що бере на себе обов’язок надавати ВНЗ 

матеріальну чи іншу допомогу в обмін на пріоритетне право пропозицій 

випускникам про працевлаштування .Але подібний договір не є трудовою 

угодою (контрактом) з купівлі-продажу робочої сили на ринку праці.  

Зміст та організація маркетингу вищої освіти принципово 

визначаються також тим, за чий рахунок (держави, фізичних або юридичних 

осіб) фінансується освітня діяльність. ВНЗ мають більші можливості 

маркетингової діяльності у сфері платної освіти, тобто підготовки фахівців за 

кошти фізичних або юридичних осіб.  

Кількість бажаючих отримати вищу освіту набагато більше, ніж 

кількість місць, які фінансуються з держбюджету. .Разом з тим, якість знань 

(рівень середньої освіти) школярів значно розрізняються в залежності від 



місця їх навчання: в місті або сільської місцевості, в звичайній школі, в 

спеціалізованому ліцеї або в елітарному освітньому закладі. Ці відмінності 

визначають різні можливості школярів до вступу у той чи інший заклад. Крім 

цього, мотиви вибору спеціальності часто формуються ні під впливом потреб 

підприємств у відповідних фахівцях, а ії зовнішньою привабливістю, модою, 

прагненням поглибити свої знання та найбільш повно проявити себе в деякій 

сфері діяльності. Обставини, що зазначені, й створюють попит на освіту за 

рахунок власних або спонсорських коштів.  

В умовах об’єктивних обмежень на кількість студентів, які навчаються 

за рахунок держбюджету, система платної освіти сприяє забезпеченню 

проголошеного Конституцією України права громадян на освіту. Частка 

абітурієнтів, які зараховуються у ВНЗ всіх рівней акредитації на платній 

основі, безперервно зростає. Якщо в 1995/96 навчальному році для навчання 

за рахунок фізичних і юридичних осіб було прийнято 18%, то в середньому 

за останні три роки  –60%.  

Система платної освіти, вже в тих видах, в яких вона існує в багатьох 

українських університетах, містить низку елементів, які дозволяють 

вирішувати важливе соціальне завдання, що поставлено в Програмі нового 

Кабінету Міністрів України: забезпечити рівні можливості доступу до вищої 

освіти. Зокрема у багатьох ВНЗ система платної освіти передбачає 

переведення студентів-контрактників з високою успішністю на безкоштовне 

навчання, а також надання знижок в платні студентам, які навчаються на 

підвищені оцінки. 

Зараз для абсолютної більшості ВНЗ плата за навчання є джерелом 

підтримки та розвитку їх матеріально-технічної бази. Обсяги фінансування 

ВНЗ з держбюджету дозволяють лише відшкодовувати витрати на заробітну 

платню працівників і на деяку частку комунальних послуг. У цій ситуації 

навчання студентів-контрактників виявляється життєво необхідним для 

повного відшкодування комунальних витрат, ремонту приміщень, розвитку 

лабораторної бази тощо. Разом з тим, існує проблема підвищення рівня 



підготовки студентів-контрактників, і вона може бути розв’язана лише за 

умови повного відшкодування витрат на підготовку фахівців за рахунок 

держбюджету.  

Перспективи платної освіти в Україні тісно зв’язані з майбутніми 

змінами в демографічній структурі населення. За прогнозами кількість 

випускників середніх шкіл  у 2010 році зменшиться у порівнянні з 2001 

роком на 34%. Таким чином, якщо збережеться без змін загальна кількість 

бюджетних місць і співвідношення між абітурієнтами та випускниками 

середніх шкіл, то максимальна кількість осіб, які можуть бути прийняті для 

навчання в 2010 році на платній основі, зменшиться на одну третину. Але 

навіть за умов зменшення частки студентів-контрактників платна освіта, 

скоріше за все, буде продовжувати відігравати важливу роль, з одного боку, в 

професійному навчанні і вихованні молоді, та з другого боку, у 

матеріальному забезпеченні та в формуванні престижу ВНЗ.  

 

3. Управління пропозицією освітніх послуг 

У застосуванні до маркетингової діяльності концепцію цінностей 

конкретизують концепції наданої споживчої цінності [10] та процесу 

створення і надання споживчої цінності [11].  

Надана споживча цінність виражається різницею між сукупною 

споживчою цінністю і сукупними витратами споживача при придбанні 

певного товару або отриманні певної послуги, тобто визначає “вигоду” 

споживача. Сукупна споживча цінність являє собою загальну суму цінностей 

товару (основної послуги) і супутніх послуг, що одержує споживач. Сукупні 

споживчі витрати утворюють грошові, часові, психологічні та інші витрати, 

які зв'язані з придбанням і експлуатацією товару або отриманням послуги. 

Відповідно до концепції наданої споживчої цінності кожний споживач 

вибирає такі товари (послуги), які за умови припустимих для нього сукупних 

витрат забезпечують максимальну надану споживчу цінність. 



Концепція наданої споживчої цінності, описуючи характер поведінки 

покупців, визначає як логічний наслідок з нього характер раціональної 

поведінки продавців. Продавець повинен спочатку оцінити сукупну 

споживчу цінність і сукупні споживацькі витрати, які зв'язані з власною 

маркетинговою пропозицією і пропозицією конкурентів. Після порівняння 

наданих цінностей підприємство-продавець може спробувати підсилити 

вигоду покупця у відношенні самого продукту та супутніх послуг або ж 

знизити ціну на продукт, запропонувати гарантійні зобов'язання.  

Організації, які діють за маркетинговими принципами розглядають 

свою діяльність як процес вибору, створення і надання споживчої цінності. 

Цей процес містить три етапи. Перший етап – выбір конкретного виду 

цінності - передує створенню будь-якого продукту. На цьому етапі потрібно 

сегментувати ринок, вибрати певний цільовий сегмент (або сукупність 

цільових сегментів) і позиціонувати майбутню споживчу цінність. Формула 

«сегментування, цілевизначення, позиціонування» відбиває сутність 

стратегічного маркетингу. Другий етап – створення цінності– відповідає 

першій частині тактичного маркетингу. На ньому в деталях розробляють 

чіткі характеристики продукту і супутніх послуг, встановлюють ціну, що 

орієнтована на вибраний сегмент ринку, підготовляють виробництво та 

розподіл продукту. Завдання третього етапу – надання цінності– полягає в 

передаванні цінності споживачу. На цьому етапі тактичний маркетинг 

реалізується в заходах, які націлено на доведення до споживачів інформації 

про продукт, тобто в рекламі, стимулюванні збуту та проведенні особистого 

продажу.  

Як було доведено вище, основним продуктом діяльності ВНЗ є освітні 

(освітньо-виховні) послуги, які мають певні призначення, зміст і структуру. 

Подання освітньої послуги (ОП) має метою задоволення потреби в освіті, 

професійній підготовці, чи перепідготовці. ОП розрізняються за рівнем 

складності. Складна послуга містить у собі більш прості, більш однорідні за 

призначенням і змістом. Кінцевим продуктом ВНЗ є складні послуги, які 



забезпечують отримання випускниками визначеного професійно-

кваліфікаційного рівня. Взагалі освітньо-виховна послуга являє собою 

систему ціннстей, знань, вмінь, навичок, які засвоєні споживачами 

(студентами). 

У маркетингу продукти діяльності підприємств (товари, послуги) 

розглядаються у трьох аспектах: за задумом, у реальному виконанні та з 

підкрипленням. ОП за задумом визначають нормативні документи щодо 

здійснення навчально-виховного процесу: освітньо-кваліфікаційні 

характеристики та освітньо-професійні програми спеціальностей, програми 

навчальних дисциплін тощо. ОП у реальному виконанні являє собою 

сукупність навчально-виховних заходів, включаючи контроль за засвоєнням 

навчального матеріалу та сертифікацію професійно-кваліфікаційного рівня 

випускників. ОП з підкрипленням передбачає подання додаткових послуг: 

допомоги у працевлаштуванні, забезпеченні мешкання у гуртожитках, участь 

в спортивних секціях, художній самодіяльності, отримання одночасно з 

основним навчанням військової та іншої другої освіти, залучення до програм 

міжнародного партнерства та інше. 

Опитування абітурієнтів та їх батьків показує, що сукупна цінність 

освітньої послуги того чи іншого ВНЗ щодо отримання певних кваліфікації 

(бакалавр, спеціаліст, магістр) та спеціальності найчастіше оцінюється ними 

за такими характеристиками: рейтинг ВНЗ у підготовці фахівців певної 

кваліфікації за певною спеціальністю; рівень забезпечення виконання 

освітньо-професійної програми та вимог освітньо-кваліфікаційної 

характеристики, про наявність якого заявляє ВНЗ; привабливість для 

майбутніх фахівців змісту дисциплін за вибором ВНЗ та студентів, знань, 

вмінь та навичок, які забезпечує вивчення цих дисциплін; склад та якість 

додаткових (супутніх) послуг, які надає ВНЗ, зокрема з працевлаштування. 

Під час вибору абітурієнтами ВНЗ рейтинги закладів безпосередньо 

надають інформацію про гарантії отримання освітньої послуги заявленого 

ступеня цінності, а посередньо – про самий ступінь цінності, на який можна 



сподіватися. Рейтинги визначаються або шляхом порівняльної оцінки 

офіційних відомостей про ВНЗ (офіційний рейтинг), або за допомогою 

маркетингових досліджень ринку освітніх послуг (суспільний рейтинг).  

Існуючу консолідовану думку громадкості відбиває суспільний 

рейтинг, який одночасно ураховує вплив на думку громадкості офіційного 

рейтингу. Крім офіційного рейтингу, на суспільний рейтинг ВНЗ впливають 

такі фактори: якісний склад професорсько-викладацького складу; досвід 

підготовки (кількість років та обсяги випусків) фахівців та якість їх 

працевлаштування; широчінь вибору освітніх послуг (видів освіти, 

спеціальностей, кваліфікаційних рівней), що пропонуються ВНЗ; ступінь 

відомості ВНЗ у широких колах громадкості завдяки участі персоналу ВНЗ 

та студентів у наукових, освітніх, культурних проектах, особливим 

досягненням у науковій та педагогічній діяльності; рівень матеріально-

технічного, навчально-методичного та організаційного забезпечення 

безпосередньо навчального процесу; рівень інфраструктури ВНЗ (наявність і 

якість обладнання гуртожитків, спортивних залів, баз відпочинку тощо); 

місце розташування підприємства, характеристики заходів з маркетингових 

комунікацій (реклами, стимулювання збуту), психологічний “клімат” у ВНЗ. 

З позиції кібернетичного підходу дослідження ринку ВНЗ (об`єкта 

управління) зводиться до визначення зв`язку між виходами об`єкту (обсягами 

подаваємих освітніх послуг, ступенєм задоволеності ними споживачів) та 

входами. Одну частку входів складають дії суб`єкта управління 

(характеристики пропозиції його освітніх послуг), іншу частку – збурення з 

боку мікросередовища (характеристики пропозицій освітніх послуг 

конкурентів) та макросередовища ринку. Фактори макросередовища 

(політичні, економічні, демографічні, культурні та інші) впливають на 

ємність та структуру (типи, кількість, розміри сегментів) потенційного ринку 

ВНЗ, що розглядається. Під впливом збурень на ринок змінюється його 

реакція на пропозицію розглядаємого ВНЗ [12].  



Завдяки моніторінгу ринку, маркетингових досліджень і спостережень 

можуть бути розроблені: модель споживчих переваг (реакції на пропозиції) у 

залежності від поведінкових (демографічних, психографічних) характеристик 

споживача, які впливають на його уподобання; принцип сегментування 

ринку та кількісні характеристики сегментів; модель реакції ринку на зміну 

параметрів існуючої пропозиції освітніх послуг, тобто залежність 

прогнозного імовірного обсягу освітньої діяльності від параметрів 

маркетингових заходів (узагальнює модель окремої купівельної реакції та 

дані про розміри сегментів); прогнози майбутніх дій конкурентів і змін у 

структурі ринку (характеристик та розмірів сегментів), які виникають під 

впливом макросередовища ринку. 

Відповідні дані та моделі визначають у сукупності інформаційно-

аналітичне забезпечення планування та оцінки ефективності маркетингових 

заходів ВНЗ. Це забезпечення може розглядатися як результат 

функціонування маркетингової інформаційної системи. Для ії створення 

виявляється необхідними не тільки наявність у ВНЗ відповідних фінансових, 

матеріально-технічних і кадрових ресурсів, але й існування розвиненої 

інформаційної інфраструктури всієї національної освітноьї діяльності. Треба 

констатувати, що зараз в Україні подібна інформаційна інфраструктура, яка 

була б заснована на сучасних комп’ютерних технологіях накопичення, 

обробки та передачі інформації, практично відсутня. Тому достатньо 

природно, що маркетингові інформаційні системи тільки починають 

створюватися у деяких найбільш успішно працюючих ВНЗ.  
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Концепція цінностей в маркетинговому управлінні вищою освітою 



Заруба В.Я., Артюхіна М.В. 

Стаття присвячена обгрунтуванню можливостей використання 

концепції цінностей до дослідження системних проблем розвитку 

вітчизняної системи вищої освіти України, створення механізму 

маркетингового управління вищими навчальними закладами. Викладені 

теоретичні засади концепції цінностей, визначені особливості маркетингу 

вищої освіти , а також надані пропозиції щодо формування на засадах 

концепції цінностей маркетингового комплексу вищих навачальних 

закладів.  

 

 

Концепция ценностей в маркетинговом управлении высшим образованием 

Заруба В.Я., Артюхина М.В. 

Статья посвящена обоснованию возможностей использования 

концепции ценностей в исследовании системных проблем развития 

системы высшего образования Украины, создания механизма 

маркетингового управления высшими учебными заведениями. Изложены 

теоретические основы концепции ценностей, определены особенности 

маркетинга высшего образования, а также представлены предложения по 

формированию на основах концепции ценностей маркетингового 

комплекса высших учебных заведений. 

 

 

The Concept of Values in Marketing Management of Higher Education 

Zaruba V.Ya, Artyuhina M.V. 

 

The paper proposes using the concept of values in research of system 

problems of higher education in Ukraine and discusses design of efficient 

mechanisms of marketing management of educational institutions. We discuss 

theoretical foundations of the concept of values, define specific features of 

marketing in higher education, and present some proposals concerning marketing 

complex of educational institutions based on the concept of values. 

 
 


