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ВСТУП 

 

Останні 5 років освітня галузь України стала суцільним полем 

експериментів. Важкі часи першого десятирічча цього віку, коли 

впроваджувалися Болонська система та викладання українською мовою 

сьогодні виглядають легким розігрівом перед справжними випробуваннями. 

Тепер новації дійшли до найбільш фундаментальних понять освітньої 

діяльності – системи фінансування освіти, підтримки державою навчальних 

закладів. Змінюються взаємовідносини вищих та середніх навчальних 

закладів з державою та з місцевими органами управління. 

З одного боку широко декларується самостійність та самоокупність 

університетів, з іншого боку залишаються у дяї жорсткі нормативи 

планування їх бюджетів. Правила вступу до вишів змінюються кожного року. 

Декларуються різноманітні принципи від «Гроші йдуть за студентом» до 

«Гроші йдуть за науковою школою».  

Деградація української науки та промисловості веде до зниження 

попиту на молодих спеціалістів із вищою освітою. Вже більше десятиліття 

державні інституції не можуть обґрунтовано сформувати держзаказ на 

підготовку спеціалістів та визначити стратегію у цьому напрямку. На 

початку 2000-них повсюди почали начати менеджерів та юристів. Зараз ці 

спеціальності попали у немілість, університети заохочують скорочувати ці 

напрямки підготовки, а підтримка спрямовується на підготовку математиків 

та технічних спеціалістів (механіка, електроніка, обчислювальна техніка 

програмування та інші).Зовсім незрозуміла ситуація із фундаментальним 

науками – Математика, теоретична фізика, науки про землю – тут держава не 

може визначитися із воїми уподобаннями. 

В цьому різноманітті можна із впевненістю стверджувати лише те, що 

відносини університетів, держави та студентів стають все більш та більш 

ринковими. Якщо відкинути аргументи політичні та оборонні, залишається 

тільки застосовувати звичайні ринкові підходи, які дозволять сформувати 



 

розуміння стратегії та тактика вищого навчального закладу, визничити 

приорітети та дати підстави сподіватися на стабідльне та успішне 

функціонування цих дуже важливих установ. 

Україна знаходиться в процесі корінних змін економічного, 

політичного устрою, народження принципово нових механізмів громадського 

контролю влади. Заклади вищої освіти, які зараз являються суб’єктами 

господарської діяльності в першу чергу залежать від політики держави в 

галузі освіти, в другу – від ситуації на ринку надання освітніх послуг.В 

значній мірі, особливо це стосується «старих кадрів» керівників ВИШів, ще 

зберігається менталітет з радянських часів, коли ректори очікують, що 

держава нарешті сформує відповідну політику, профінансує освіту без 

якихось комерційних претензій, а потім по-хазяйські буде використовувати 

знання та творчий потенціал молодих інженерів на благо України. Саме цей 

потенціал и має стати тим надбанням, заради якого бюджет фінансує 

університети. 

За роки незалежності сформувалася і протилежна за принципами 

команда «ділків від освіти» які за гроші штампують документи при вищу 

освіти не надаючи студентам якісних освітніх послуг та не вимагаючи від 

них сумлінного навчання та опанування повного масиву знань та навичок 

відповідно програми спеціальності. 

Міністри освіти у наш час можуть змінюватися по декілька разів на 

рік. Освіту можуть об’єднувати з наукою, справами молоді та спорту і 

можливо це ще не усі варіанти. Просто чекати доки все дійде до 

оптимального порядку неможна. Бо можна й не дочекатися.  

В процесі виконання цієї бакалаврської кваліфікаційної роботи 

поставлено завдання виявити, що можна зробити у сучасних умовах саме на 

рівні університету та сформувати підхід та можливий перелік заходів для 

керівництва університету. Важко передбачити як саме буде сформовано 

держзамовлення на підготовку магістрів, спеціалістів та бакалаврів у 

наступному 2020-21 навчальному році. Але можна сподіватися, що економіка 



 

України стане більш відкритою, більш ринковою. За цих умов зростає роль 

маркетингового підходу до планування діяльності освітніх установ. 

Можна розглянути університет як одне з підприємств із своїми 

сильними та слабкими сторонами, яке конкурує на ринку освітніх послуг із 

другими такими підприємствами. І весь цей сегмент ринку працює під 

умовами, які для нього прописує Міністерство освіти. Треба розробити 

ефективну стратегію яка дозволить використати сильні риси, компенсувати 

слабкі та не вийти за регламентовані процедури, встановлені міністерством.  

Функціонуючи в ринковій економіці як суб’єкт підприємницької 

діяльності, кожне підприємство має забезпечувати такий стан своєї 

господарської діяльності, за якого воно стабільно зберігало б здатність 

безперебійно виконувати свої фінансові зобов’язання перед своїми діловими 

партнерами, державою, власниками, найманими працівниками та отримувати 

прибуток. Ефективність функціонування підприємства на ринку напряму 

залежить від результатів маркетингової діяльності, оскільки це забезпечує 

достатній обсяг валового продукту підприємства. 

Хоча за статусом університет не є прибутковою організацією, держава 

змушує його ставити серед інших цілей і цілі отримання операційного 

прибутку, тому що успіх на сучасному ринку у великій мірі залежить від 

розвитку установи, а розвитоу університетів вж досить давно перестав бути 

питаням Міністерства освіти, та Держави взагалі. Розвиток університетів став 

проблемою університетів. Тож розвиватися, проводити модернізацію 

навчальних та побутових фондів зможе тільки той університет, який вміє 

заробляти для цього кошти. 

У зв’язку із скороченням державного фінансування та боротьбою за 

абітурієнта підвищується конкуренція між ВНЗ, кількість якіх дуже зросла у 

90-ті та 2000-ні роки. Інструментарій маркетингової політики підприємства 

працює на підвищення конкурентоспроможності підприємства та 

задоволення потреб споживача. Ефективно розроблена маркетингова 

політика на підприємстві дозволяє йому: 



 

 врахувати існуючу ситуацію на ринку і конкретизувати можливі 

напрями його розвитку в майбутньому; 

 розробити і успішно виконати конкретні маркетингові програми;  

 підвищити конкурентоспроможність продукції та визначити місце 

підприємства на ринку. 

Обрана тема передбачає проведення аналізу рику освітніх послуг в 

Україні, визначення місця ОДЕКУ на ринку, та на основі виконаного аналізу 

розроблення стратегії та конкретних заходів просування продукту на ринку з 

урахуванням сучасних політичних та економічних реалій. 

Метою проекту є теоретичне обґрунтування та практична розробка 

шляхів з покращення маркетингової політики ВНЗ на прикладі Одеського 

державного екологічного університету. 

Для досягнення поставленої мети слід опрацювати такі питання як: 

 аналіз існуючих тенденцій в системі вищої освіти; 

 розробка ідей по вдосконаленню товарної, цінової, збутової та 

комунікаційної політик; 

 формування шляхів покращення комплексу маркетингу. 

Об’єктом детального дослідження є маркетинг освітніх послуг 

напрямку «менеджмент» в умовах ринку. Виконання роботи дозволить 

найбільш ясно показати всю багатогранність маркетингового комплексу та 

його значення для сучасних організацій. Формування товарної, цінової, 

збутової та комунікаційної політик є одним із найважливіших аспектів теорії 

й практики управління. Отже, розробка ефективної маркетингової політики є 

передумовою успішного функціонування підприємств. 

Сучасні вимоги до ВНЗ потребують змін в системі управління 

підприємствами та збільшення уваги до маркетингових заходів та 

формування належної результативної стратегії. 



 

 

ВИСНОВКИ 

 

 

В процесі розробки даного проекту проведено аналіз теорій 

маркетингу. Виконано практичне дослідження проблем ринку послуг вищої 

освіти України, та окремо – менеджменту природоохоронної діяльності. В 

ході аналізу було виявлено, що маркетингова політика ОДЕКУ з цього 

напрямку в недостатній мірі заснована на інтересах та потребах споживача, 

не використовує усіх сильних сторін цього напрямку освіти. Знаючи їх, 

можна якісно підвищити ефективність університету та активувати дії з метою 

виведення його діяльності на вищий рівень. Серед основних методів 

покращення маркетингової політики є: окреслення системи тактичних та 

стратегічних цілей, розрахунок та наукове обґрунтування базових показників 

функціонування підприємства чи підрозділу, вибір правильного методу 

ціноутворення та застосування таких складових комплексу комунікацій як: 

реклама, PR, особистий продаж та стимулювання збуту. 

Дипломний проект виконувався на базі Одеського державного 

екологічного університету, орієнтованого на наданні освітніх послуг. 

Встановлено, що після 2018 року кількість абітурієнтів дещо збільшується, та 

ринок сприятливо ставиться до випускників напрямку «Менеджмент». Однак 

ситуація ускладнюється постійною зміною «правил гри» яку проводить 

МОН. 

Розглянуто методи вдосконалення маркетингової політики, які 

засновані на впровадженні різних заходів з метою збільшення кількості 

вступників на цей напрямок. Дослідження бул зосереджені виключно на 

бакалаврі аті денної форми навчання. Сформульовано стратегічну ціль – 

збвльшення в ОДЕКУ абітурієнтів напрямку підготовки «Менеджмент» та 

«Публічне управління». Для цього визначені тактичні цілі: 



 

– забезпечити зростання річного прийому за формою навчання 

«бюджет очно», оскільки аналіз показав зв'язок між кількістю бюджетних 

місьць та кількістю контрактних студентів. 

- розробити комплекс заходів для збільшення річного прийому за 

формою навчання «контракт очно». 

Запропоновані шляхи удосконалення маркетингової політики ОДЕКУ 

що включають такі заходи як: просування свого товару як унікального, 

застосування реклами, робота із цільовою аудиторією. Обґрунтовано вибір 

маркетингової політики, запропоновано конкретні напрямки діяльності та 

програму заходів, які виконуються на рівні вищого керівництва, колективом 

профільних кафедр та із залученням сторонніх спеціалізованих виконавців. 

Оцінка поточного стану питання показує, що якщо в найближчий час не буде 

впроваджено агресивну маркетингову політику на всіх рівнях, через 2-3 роки 

відбудеться деградація напрямку «менеджмент» в ОДЕКУ та найвірогідніше 

цей напрямок буде ліквідовано. Така перспектива є негативною як для 

університету, так і для України в цілому, тому що питання менеджменту 

природокористування в України знаходяться в занедбаному стані і 

вимагають великого обсягу роботи з метою поліпшення ситуації. 

Найбільш перспективними напрямками можна вважати розвиток 

науковіх напрямків, інформаційні акції, спрямовані до конкретної цільової 

аудиторії та створення зв’язків із підприємствами, які потребують наших 

спціалістів. 
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