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MARKETING AS AN INSTRUMENT FOR IMPLEMENTATION OF TH E PRINCIPLES OF 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN HIGHER EDUCATION IN UKRA INE 
 
У статті доведено необхідність розвитку і впровадження маркетингу в закладах вищої 
освіти, як філософії підприємництва та ринкової концепції управління. Обґрунтовано, що з 
точки зору пріоритетів сталого розвитку найбільш прийнятною концепцією маркетингу в 
сфері вищої освіти є концепція холістичного маркетингу. Спираючись на специфіку послуг 
вищої освіти та ураховуючи сучасні тенденції в маркетингу, до класичної моделі концепції 
холістичного маркетингу  запропоновано додати елементи «інноваційний маркетинг», 
«маркетинг можливостей» та замінити елемент «маркетинг взаємовідносин»  на «маркетинг 
стейкхолдерів». Відповідно до запропонованої моделі концепції холістичного маркетингу успіху 
на ринку послуг вищої освіти зможуть добитися ті заклади вищої освіти, які чітко 
усвідомлюють та діють в інтересах усіх стейкхолдерів, намагаються підвищувати економічну 
ефективність через зростання соціальної, ставлять в пріоритет інноваційну діяльність та є 
проактивними, докладаючи максимум зусиль до  створення можливостей для свого стійкого 
розвитку. 
 
The article proves the need in development and introduction of marketing at institutions of higher 
education as business philosophy and market concept of management. It has been justified that in view 
of priorities of sustainable development the most reasonable concept of marketing in the field of higher 
education is a concept of holistic marketing. Basing on specific features of higher education services 
and taking into account modern trends in marketing, in addition to classic model of the holistic 
marketing concept it is offered to use elements of innovative marketing, marketing of opportunities and 
to replace marketing of relations by marketing of stakeholders. According to the offered model of the 
holistic marketing, success at the market of higher education can be achieved only by those institutions 
of higher education that clearly realize and act in interests of all stakeholders, tend to increase 
economic efficiency  through growth of social efficiency, put a priority on innovative activity and are 
pro-active making maximum efforts to create opportunities for their sustainable development. 
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Постановка проблеми у загальному вигляді та її зв'язок із важливими науковими чи практичними 

завданнями. Відповідно до Цілей Розвитку Тисячоліття (ЦРТ), затверджених «Декларацією тисячоліття» ООН, 
прийнятою у 2000  році 189-ма країнами на Саміті тисячоліття ООН, серед цілей сталого розвитку України у 2000-
2015 рр. у контексті забезпечення якісної освіти впродовж життя було визначено необхідність забезпечення 
відповідності освітньої підготовки вимогам ринку праці (з урахуванням прогнозованих тенденцій розвитку 
економіки) [10, с.9]. Проте, у даному напрямі в Україні через відсутність досвіду та дієвих механізмів взаємодії 
ЗВО із суб’єктами ринку продуктів вищої освіти позитивних зрушень досі не відбулося. Суперечності його 
розвитку посилюються, що пов’язано із багатьма причинами, основні з яких наступні: 

− масовізація вищої освіти, унаслідок якої  одержання диплома для більшості здобувачів здебільшого стала 
соціальним атрибутом, ніж намагання освоїти певну професію, зміцнити свої знання; 

− диспропорційність підготовлених фахівців потребам ринку праці: надмірність підготовки фахівців 
економічних, юридичних спеціальностей та дефіцит фахівців технічних спеціальностей; 

− розбіжність між теорією викладання і практикою господарювання; 
− суттєве перевищення пропозиції освітніх продуктів над попитом. 
Високі темпи глобілізаційних, технологічних змін ще більше загострюють проблеми розвитку вищої 

освіти в Україні. Не досягнувши цілей у 2000-2016 рр., на наступні 15 років ставляться ще складніші завдання у 
сфері вищої освіти: вже не просто  забезпечення відповідності освітньої підготовки вимогам ринку праці, а – 
забезпечення принципу відповідності освіти потребам суспільного розвитку [10, с.37]. Реалізацію даного принципу 
планується здійснювати шляхом досягнення цілі забезпечення всеохоплюючої і справедливої якісної освіти та 
заохочення можливості навчання впродовж усього життя для всіх.  

У відповідь на сучасні виклики у сфері вищої освіти України відбуваються реформи, унаслідок яких ЗВО, 
отримавши фінансово-господарську автономію, з науково-навчальних установ трансформувалися у суб’єктів 
господарювання, які функціонують на специфічному галузевому ринку – ринку продуктів вищої освіти. У зв’язку 
із наведеним у сфері вищої освіти настав час активного розвитку і впровадження маркетингу в ЗВО, як філософії 
підприємництва та ринкової концепції управління.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій.  Проблеми теорії та практики маркетингу в сфері вищої освіти 
все більше привертають увагу вітчизняних учених. Особливу увагу ними приділено формуванню концептуальних 
положень маркетингу в сфері вищої освіти. Особливості концепції маркетингу освітніх послуг розкрито В. 
Дмитрієвим [4]; Т Оболенською [5] вперше запропоновано та розвинуто концепцію соціально-відповідального 
маркетингу. У процесі аналізу досліджень і публікацій за даним напрямом досліджень установлено прихильність 
вітчизняних науковців до концепції холістичного маркетингу в сфері вищої освіти, її сутність та значення у 
функціонуванні ЗВО висвітлено в наукових працях  М. Артюхіної, Л. Борзаковської, П. Сокуренко, І. Щербини, І. 
Чайки [1-3, 8, 9, 11]. Водночас сучасні трансформаційні зрушення в сфері вищої освіти потребують подальшого 
наукового пошуку щодо розвитку концептуальних положень маркетингу, які сприятимуть адаптації системи 
управління ЗВО до нових умов їх господарювання. 

Метою статті є обґрунтування сучасної маркетингової концепції у сфері вищої освіти відповідно до 
пріоритетів сталого розвитку. 

Виклад основного матеріалу дослідження. За сучасних умов відбувається зростання ролі вищої освіти як 
визначальної складової ланцюга «освіта-наука-виробництво» у забезпеченні сталого розвитку. Саме ЗВО у даному 
ланцюзі сприяють інтеграції освітнього, наукового і виробничого простору шляхом генерації нових знань та їх 
впровадження у процес виробництва.  Практичний перехід до сталого розвитку вимагає від системи вищої освіти 
перегляду продуктів та послуг, які вони пропонують, та інтеграції зусиль для їх просування; налагодження 
довгострокових партнерських взаємовідносин із усіма стейкхолдерами; посилення соціальної відповідальності; 
активізації інноваційної діяльності та комерціалізації наукових розробок; забезпечення умов для розвитку 
персоналу. Наведеним аспектам відповідає концепція холістичного маркетингу, яка повністю  гармонує із 
завданнями розбудови економіки сталого розвитку. 

Отже сучасною концепцією маркетингу в сфері вищої освіти, здатною забезпечити задоволення 
індивідуальних, колективних і суспільних потреб на ринку продуктів вищої освіти, слід вважати концепцію 
холістичного маркетингу, яка базується на цілісному, системному підході та містить інноваційну складову. Її 
основою є складний організаційно-економічний механізм взаємовідносин,  що дозволить узгодити усю 
різноманітність інтересів стейкхолдерів на ринку продуктів вищої освіти. 

Відповідно до теоретичних засад концепції холістичного маркетингу більшість учених [1-3, 7, 9] до його 
елементів відносять інтегрований маркетинг, маркетинг відносин, внутрішній маркетинг та соціально-етичний 
маркетинг. Проте для формування повноцінної системи маркетингу в ЗВО необхідним є уточнення цих елементів. 
Безсумнівно, що одним із ключових елементів концепції холістичного маркетингу є інтегрований маркетинг, який 
включає інструментальну складову.  Виходячи із необхідності системного та комплексного підходу до 
маркетингової діяльності  в ЗВО, тригерами інтегрованого маркетингу виділено: 

−   інтеграцію концепцій  маркетингу, а також елементів маркетингу послуг й соціального, що у сукупності 
дозволить сформувати комплекс взаємопов’язаних інструментів виробництва та просування споживчої цінності на 
ринку продуктів вищої освіти;  

− інтеграцію маркетингових зусиль на задоволення, утримання та підвищення лояльності споживачів за 
рахунок виробництва та просування споживчої цінності, її максимізації відповідно до  потреб, бажань, переваг 
цільової аудиторії; 



− інтеграцію зусиль усіх підрозділів та працівників ЗВО, спрямованість та націленість їх на кінцевий 
результат – максимальне задоволення потреб споживачів. 

Сучасні потреби та трансформації у сфері вищої освіти спричиняють глибокі зміни в позиціях персоналу 
ЗВО, які від відносно автономних професіоналів мають перетворитися на працівників, які працюють у сфері 
послуг та повинні активно сприяти просуванню закладу, використовуючи маркетингові технології та інструменти. 
На відміну від інших сфер послуг персоналу ЗВО належить особлива роль, оскільки кількісний та якісний склад 
науково-педагогічних кадрів, їх наукові та професійні досягнення є важливими атрибутами іміджу та репутації 
навчального закладу. Особливої уваги потребує формування маркетингової орієнтації персоналу ЗВО, у тому числі 
керівного складу, спрямування зусиль на підтримку емоційної прихильності до виконуваних функцій та до закладу 
в цілому. Зростає необхідність інтеграції зусиль усіх підрозділів та працівників ЗВО й спрямування їх на 
досягнення маркетингових цілей ЗВО. Крім того, в умовах розвитку економіки знань та реформування системи 
вищої освіти змінюються, а саме посилюються, вимоги до науково-педагогічних кадрів, тому важливо забезпечити 
можливості для систематичного оновлення та поглиблення професійних знань, умінь та навичок; формування  
нових професійних компетентностей в педагогічній, науково-дослідній, організаційно-управлінській діяльності 
викладачів; оволодіння ними та впровадження у навчальний процес інноваційних технологій, форм, методів та 
засобів навчання. Ураховуючи наведене, обов’язковою складовою моделі холістичного маркетингу ЗВО є 
внутрішній маркетинг як складової маркетингової діяльності, що має забезпечувати формування корпоративної 
культури в закладі, систем взаємовідносин, мотивації та стимулювання персоналу.  

Виходячи із того, що внутрішній маркетинг є системою взаємовідносин підприємства з персоналом, даний 
елемент моделі холістичного маркетингу ЗВО тісно пов'язаний із елементом «маркетинг взаємовідносин». 
Значимість якого в діяльності ЗВО визначається тим, що він дозволяє створити принципово нову систему взаємодії 
зі споживачами та взагалі із усіма суб’єктами на ринку продуктів вищої освіти.  

Маркетинг взаємодії реалізується через цілеспрямовані дії, пов’язані із  налагодженням довготривалих, 
взаємовигідних зав’язків між ЗВО та, перш за все, індивідуальними споживачами. Оскільки ринок продуктів вищої 
освіти слід розглядати як цілісний соціальний простір, в якому взаємодіють не тільки ЗВО та споживачі їх 
продуктів, а багато суб’єктів із різними потребами та інтересами, виникає необхідність розгляду теорії 
зацікавлених сторін у контексті теоретичного базису формування системи маркетингу в ЗВО. Відповідно до цього 
пріоритетом стає задоволення потреб та інтересів різних  стейкхолдерів, задіяних у процесі виробництва, 
просування та споживання продуктів вищої освіти. 

Виходячи із необхідності переорієнтації фірм із задоволення потреб клієнтів на інтереси усіх зацікавлених 
сторін,  як нова парадигма маркетингу ХХІ столітті розвивається маркетинг стейкхолдерів, який визнано 
концептуальною основою для створення підвищеної цінності та покращення результатів маркетингу за рахунок 
цілеспрямованого спрямування зусиль на задоволення потреб та інтересів усіх стейкхолдерів. Спираючись на це, у 
моделі холістичного маркетингу в сфері вищої освіти елемент «маркетинг взаємовідносин» пропонується замінити 
на «маркетинг стейкхолдерів». 

У зв’язку із змішаним характером послуг вищої освіти, який підвищує соціальну їх значимість, особливу 
роль відіграє  соціально-відповідальний маркетинг, ідеї якого у сфері вищої освіти вперше в Україні були 
розвинуті Т. Оболенською. За роки з моменту даного дослідження багато, що змінилося, зокрема умови на ринку 
продуктів вищої освіти, ускладнилася соціально-економічна ситуація, прискорилися інноваційні, інтеграційні, 
глобалізаційні процеси, а також процеси розвитку інформаційно-комунікаційних технологій, а саме головне – 
змінилися теорія та практика маркетингу. Виходячи із цього, концепція соціально-етичного маркетингу у сфері 
вищої освіти також зазнала трансформацій. Згідно з ними маркетингова діяльність ЗВО  має бути спрямована на 
функціонування його на ринку продуктів вищої освіти відповідно до інтересів суспільства, які повинні 
узгоджуватися через активну взаємодію закладу із усіма стейкхолдерами.  Саме такий підхід дозволить 
максимізувати задоволеність потреб споживачів та забезпечити можливості розвитку ЗВО відповідно  до очікувань 
суспільства, пріоритет яких відповідно до специфіки сфери вищої освіти є безспірним. 

Серед принципів корпоративної соціальної відповідальності виділяють принцип новаторства, 
безперервного удосконалення [6]. Виходячи із зростання важливості інноваційної складової діяльності ЗВО, 
виникає необхідність в використанні інноваційного маркетингу. Для обґрунтування його доцільності в сфері вищої 
освіти можна навести багато аспектів, серед основних – розвиток економіки знань; швидкі технологічні зміни; 
цифрова революція, зміни споживчої поведінки. За таких умов інноваційна активність стає невід’ємним  атрибутом 
сучасного ЗВО, які здійснюючи наукові дослідження, виробляють  нові знання, наукові та інноваційні продукти. 
Перед ЗВО у межах концепції холістичного маркетингу постають наступні найважливіші завдання щодо 
використання інноваційного маркетингу: 

− виробництво та просуванням інноваційних освітніх, наукових, консалтингових продуктів, технологій їх 
надання на специфічному галузевому ринку продуктів вищої освіти;  

− виробництво та просування інноваційних продуктів та технологій, а також формування попиту на них, 
культури споживання у галузях, сферах  діяльності відповідно до спеціалізації навчального закладу; 

− розробка та впровадження маркетингових інновацій для забезпечення конкурентних переваг власних 
продуктів та послуг, максимізації їх споживчої цінності, більш ефективного просування. 

Сучасні динамічні умови функціонування ЗВО зумовлюють необхідність швидко реагувати на зміни, 
ставати проактивними – це означає діяти самому, а не бути об'єктом впливу. Існує думка, що проактивне 
управління означає здатність передбачати проблеми та планувати подальші дії так, щоб унеможливити або 
послабити вплив небажаних наслідків. При цьому основою методики проактивного управління вважається аналіз 
інформації щодо проблем [12]. Проте, на нашу думку, проактивність в управлінні потрібна не тільки для 



запобігання негативних наслідків, а й для виявлення майбутніх можливостей для того, щоб першими (до 
конкурентів) їх використати, тим самим сформувати конкурентні переваги. На прикладі сфери вищої освіти можна 
навести розробку та впровадження освітніх програм нових спеціальностей або спеціалізацій, за якими буде 
здійснюватися підготовка фахівців нових професій – професій майбутнього.  

В умовах загострення конкуренції, низького попиту на ринку продуктів вищої освіти, високих темпів змін 
у зовнішньому середовищі та темпів науково-технічного прогресу для забезпечення сталого розвитку ЗВО 
необхідно проявляти підприємницьку та новаторську ініціативу і спрямовувати  зусилля на пошук та формування 
можливостей для виробництва і просування своїх продуктів. У зв’язку із цим необхідно виокремити  новий напрям 
маркетингової діяльності ЗВО  – виявлення майбутніх трендів та пошук інноваційних ідей їх реалізації на основі 
безперервного пошуку і створення нових перспектив, тобто використовувати маркетинг можливостей.  

Спираючись на вищенаведене, концепцію холістичного маркетингу в сфері вищої освіти нами 
представлено у вигляді моделі, що включає шість елементів: інтегрований маркетинг, соціально-відповідальний 
маркетинг, внутрішній маркетинг, маркетинг стейкхолдерів, інноваційний маркетинг та маркетинг можливостей  
(рис.). Кожен із елементів займає особливе місце та сприяє вирішенню визначеного кола завдань маркетингової 
діяльності ЗВО.  

Представлена модель концепції холістичного маркетингу в сфері вищої освіти базується на інтеграційному 
підході до прийняття маркетингових рішень;  налагоджені та підтримці довготривалих взаємовигідних відносин із 
усіма стейкхолдерами в процесі виробництва та споживання продуктів вищої освіти; виробництві та просуванні 
інновацій та застосуванні маркетингових інноваційних технологій; формуванні маркетингової культури в ЗВО; 
функціонуванні в інтересах суспільства. Метою концепції холістичного маркетингу ЗВО є забезпечення 
можливостей стійкого розвитку ЗВО за рахунок максимального задоволення індивідуальних, колективних, 
суспільних потреб, реалізації комерційних, економічних та соціальних інтересів усіх стейкхолдерів у процесі 
виробництва та споживання продуктів вищої освіти.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Модель холістичного маркетингу в сфері вищої освіти 
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Висновки. Відповідно до концепції холістичного маркетингу успіху на ринку продуктів вищої освіти 
зможуть добитися ті ЗВО, які чітко усвідомлюють та діють в інтересах усіх стейкхолдерів; намагаються 
підвищувати економічну ефективність через зростання соціальної, ставлячи в пріоритет вирішення суспільних 
соціально-економічних проблем; спрямовують зусилля на інноваційну діяльність та є проактивними, докладаючи 
максимум зусиль до  створення можливостей для свого стійкого розвитку. 
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