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Світова практика свідчить, що в умовах поточної трансформації 

технологічних укладів і четвертої промислової революції основою 

економічного зростання як окремих організацій (підприємств та установ), так і 

національних економік є технологічні інновації в які втілені нові актуальні 

знання (наукові, професійні, техніко-технологічні тощо). Потужна система 

продукування і використання (комерціалізації) знань є однією з головних 

конкурентних переваг країн, які є лідерами інноваційного зростання. 

Традиційно продукування і поширення знань зосереджується в університетах, 

вони є елементами інфраструктури ринку знань і одночасно – інноваційної 

інфраструктури країни. З позицій окремих університетів знання складають 

основу їх інтелектуального капіталу [1], формують передумови їх переходу на 

шлях інноваційного розвитку. При цьому мова йде як про знання 

професорсько-викладацького складу, дослідників та ін. категорій персоналу, а 

також студентів, так і про знання, що втілені у продукти інтелектуальної 

власності тощо. В умовах технологічних трансформацій в системі стратегічного 

управління університетів постають завдання орієнтації науково-освітньої 

діяльності на найбільш перспективні напрями, виходячи з наявних чи 

прогнозних тенденцій технологічних змін, чи обраних траєкторій 



 

205 

 

програмування цих змін, звичайно, з урахуванням профілю університету. Їх 

вирішення потребує застосування інструментів маркетингу знань [2, 3], при 

цьому знання розглядаються як основа прийняття ефективних управлінських 

рішень, а також як результат їх реалізації.  

Маркетинг знань розглядається як вид маркетингу і одночасно концепція 

ринково-орієнтованої діяльності університету, що розглядає знання як основні 

засоби і продукти інноваційної діяльності, джерело формування базових 

передумов переходу на шлях інноваційного розвитку. Знання розглядаються як 

упорядкована сукупність фактів і правил оперування ними, що уможливлюють 

вирішення задач у конкретних сферах діяльності.  

У контексті викладеного виконано декомпозицію зазначених вище 

завдань, визначено напрямки застосування інструментів маркетингу знань для 

їх вирішення (табл. 1-2).  

 

Таблиця 1. Методи і інструменти маркетингу знань у вирішенні 

аналітичних завдань забезпечення інноваційного розвитку університету 

Завдання Методи і інструменти Використання результатів 

1. Аналіз стану і тенденцій 

розвитку науки і техніки 

відповідно до профілю 

університету 

Стратегічний маркетинговий 

аналіз, прогнозування 

тенденцій (трендвотчінг, 

трендхантинг, трендсеттінг, 

форсайт та ін. [4]) 

Визначення пріоритетних 

напрямів розвитку науки і 

техніки, визначення 

пріоритетів у проведенні 

НДДКР університету 

2. Аналіз стану і тенденцій 

технологічного розвитку у 

галузях традиційного 

працевлаштування 

випускників університету 

Стратегічний маркетинговий 

аналіз, прогнозування 

тенденцій (трендвотчінг, 

трендхантинг, трендсеттінг, 

форсайт та ін.) 

Визначення напрямків впливу 

впровадження нових техніки і 

технологій на ринок праці і 

систему підготовки кадрів 

3. Аналіз стану і тенденцій 

розвитку ринків трудових 

ресурсів 

Стратегічний маркетинговий 

аналіз і прогнозування 

тенденцій з урахуванням 

результатів виконання 

попереднього задання (2) 

Окреслення перспективних 

напрямів, спеціальностей і 

спеціалізацій підготовки 

фахівців   

4. Аналіз стану і тенденцій 

розвитку ринків науково-

освітніх послуг, ринкових 

позицій аналізованого 

університету, його 

конкурентоспроможності  

Стратегічний маркетинговий 

аналіз, сегментування ринку, 

конкурентний аналіз, з 

урахуванням результатів 

виконання завдань 2-3  

Визначення цільових ринків 

(сегментів, ніш), уточнення 

номенклатури 

спеціальностей, форм і 

методів (технологій) 

навчання  
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З табл. 1 слідує, що з усієї множини видів знань [2] маркетинг знань 

університету оперує науковими, техніко-технологічними і професійними 

знаннями, у т.ч. тими, що мають імовірнісний характер (неповні, неточні і 

суперечливі знання).  

 

Таблиця 2. Методи і інструменти маркетингу знань у вирішенні завдань 

активного впливу на ринок науково-освітніх послуг і його суб’єктів 

Завдання Методи і інструменти Використання результатів 

5. Ринково-орієнтоване 

управління портфелем 

НДДКР університету 

Інструменти комплексу 

маркетингу науково-освітніх 

знань у руслі концепції 8Р 

(товар, ціна, просування, 

збут, процес, фізичне 

оточення, психологічне 

сприйняття), з урахування 

результатів виконання 

завдання 1 

Забезпечення потужних 

позицій університету на 

ринку наукових послуг. 

Формування іміджу 

дослідницького університету 

6. Формування освітніх 

програм, що є актуальними в 

умовах технологічних 

трансформацій і 

забезпечують високу 

конкурентоспроможність на 

ринку 

Методи і інструменти 

маркетингової товарної 

інноваційної політики, з 

урахуванням результатів 

виконання завдань 2-5 

Формування портфелю 

актуальних освітніх послуг 

(спеціальностей і 

спеціалізацій підготовки) які 

забезпечують стійкий 

інноваційний розвиток 

університету  

Методи і інструменти 

маркетингової цінової 

політики, з урахуванням 

результатів виконання 

завдання 4 

7. Просування університету 

на національному і 

міжнародних ринках, 

забезпечення комунікацій 

(прямих і зворотних) з 

суб’єктами ринку 

Методи і інструменти 

маркетингової 

комунікаційної політики, а 

також інші елементи 

комплексу маркетингу в 

руслі концепції 8Р (процес, 

фізичне оточення, 

психологічне сприйняття), з 

урахування результатів 

виконання завдань 5-6   

Забезпечення потужних 

позицій університету на 

національному і 

міжнародних ринках 

науково-освітніх послуг. 

Формування сприятливого 

іміджу інноваційного 

університету в колі 

фактичних і потенційних 

економічних контрагентів і 

контактних аудиторій 

 

Таким чином виконана систематизація методів і інструментів маркетингу 

знань стосовно основних завдань забезпечення переходу університету на шлях 

інноваційного розвитку в умовах зміни технологічних укладів і поширення 

технологій четвертої промислової революції. Показано взаємозв’язки і 
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взаємозалежності зазначених завдань у процесі їх виконання, а також очікувані 

результати.  

Отримані результати у сукупності розвивають засадничі аспекти 

інноваційного менеджменту університетів в умовах технологічних 

трансформацій, зокрема, в частині уточнення місця і ролі інструментів і методів 

маркетингу знань в обґрунтуванні і реалізації ефективних стратегій 

інноваційного розвитку.  

Практична реалізація представлених розробок дозволить підвищити 

рівень обґрунтованості і, відповідно, шанси на ринковий успіх стратегій 

інноваційного розвитку (у т.ч. випереджаючих) університетів в перманентно 

мінливих умовах сучасної економіки. 

Подальші дослідження повинні бути спрямованими на формування 

методичних засад управління (за формалізованими процедурами) 

застосуванням інструментів маркетингу знань в системі управління 

інноваційним розвитком університетів в умовах прискорення темпів НТП, 

спричиненого четвертою промисловою революцією. 
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