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DIGITAL TRANSFORMATION  

  

В умовах інформаційного суспільства та сучасних викликів на ринку праці 

зростає роль освіти як ключового фактору формування людського капіталу та 

добробуту суспільств. Водночас, наслідком процесів глобалізації, поширення 

новітніх інформаційно-комунікаційних технологій та динамічних змін у вищій 

освіті за останні 20 років стало формування глобального ринку освітніх послуг, 

які сьогодні, особливо через пандемію COVID-19, все більше надаються онлайн. 

Як свідчить практика, довготривалий успіх сучасних університетів у глобальному 

конкурентному науково-освітньому середовищі значною мірою залежить від їх 

ринкової орієнтації, визначення на основі результатів комплексних 

маркетингових досліджень стратегічних цілей розвитку, розробки й імплементації 

ефективної маркетингової стратегії та постійного вдосконалення оперативної 

діяльності з метою максимального задоволення потреб студентів, абітурієнтів, 

їхніх батьків, роботодавців, власного персоналу, держави та інших стейкхолдерів.   

Якщо в США адаптація концепції маркетингу для сфери вищої освіти 

почалася в 1970-80-ті роки (а окремі маркетингові інструменти, зокрема, реклама, 

використовувались американськими університетами ще в XIX ст.), в 

європейських країнах інтерес до освітнього маркетингу став помітним починаючи 

з другої половини 1990-х років і значно посилився в останнє десятиліття, то 

більшість українських університетів лише починають опановувати маркетинговий 

підхід до управління своєю діяльністю. Ураховуючи загострення конкуренції на 

національному рівні, наміри більшої інтеграції української вищої школи у 

європейський і світовий ринки освітніх послуг і наукових досліджень, а також 

подальші процеси глобалізації, можна стверджувати, що застосування 

адаптованої до специфіки освітньої сфери маркетингової концепції стає 

неодмінною передумовою успіху та посилення позицій українських закладів 

вищої освіти в національних і міжнародних рейтингах університетів. Українським 

ЗВО при запровадженні маркетингового підходу в свою діяльність слід звернути 

особливу увагу на сучасні концепції, тренди, шанси й ризики, пов’язані з 
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цифровізацією економіки та суспільства, іншими змінами, що відбуваються в усіх 

сферах і на всіх рівнях. 

Під маркетингом у сфері вищої освіти розуміють “аналіз, планування, 

реалізацію і контроль ретельно сформульованих програм, розроблених для 

добровільних обмінів цінностями з цільовими ринками для досягнення 

навчальним закладом своїх цілей” [1,  с. 7-8], або “свідоме ринковоорієнтоване 

управління всім закладом вищої освіти, що передбачає спрямування та 

координацію всіх дій на потреби цільових груп і забезпечення завдяки цьому 

переваг у конкуренції на ринку освітніх послуг” [2, с. 4]. Освітній маркетинг може 

бути застосований на рівні: окремої освітньої програми; факультету або 

інституту; закладу вищої освіти; групи закладів вищої освіти; адміністративної 

одиниці (області, регіону); країни (національний рівень); об’єднання країн 

(зокрема, на рівні європейського освітнього простору). Основними типами 

пропозиції закладу вищої освіти для суспільства є освіта, наукові дослідження та 

програми підвищення кваліфікації (подальшого навчання), які націлені на різні 

ринки і, відповідно, на різні цільові групи споживачів − студентів; випускників; 

наукову спільноту, включно із викладачами і науковцями університету; 

підприємства (роботодавців для випускників); суспільство загалом. За допомогою 

маркетингових досліджень необхідно зрозуміти потреби та очікування кожної з 

них. І лише на основі такої інформації можна розробити ефективний комплекс 

маркетингу для послуг закладу вищої освіти.  

В умовах гострої конкурентної боротьби за таланти заклади вищої освіти 

диференціюють себе через створення унікальних пропозиції, сучасних освітніх 

програм, конкурентних умов праці та інвестують у маркетинг, зокрема, для 

підвищення рівня обізнаності серед цільових груп. Маркетингові підрозділи 

мають цілий спектр інструментів, що постійно розвиваються, які допомагають  

підвищити відомість і сприйняття інституційного бренду та комунікувати 

цінності університету, щоб залучити та утримувати кращих студентів, викладачів, 

дослідників, співробітників.  

Найбільшого розвитку маркетинг вищої освіти зазнав у США: маркетингові 

бюджети більшості закладів вищої освіти країни сягають 100 тис. дол. на рік, а 

31% ЗВО на маркетинг понад 200 тис. дол. [3]. Крім того, в західних країнах, і 

насамперед США, виник і зазнав значного розвитку ринок маркетингових послуг 

для закладів вищої освіти: спеціалізовані фірми, переважно міжнародні з офісами 

в різних країнах, надають комплексні маркетингові послуги освітнім установам 

(досліджують ринок, консультують щодо стратегічного планування, розробляють 

стратегії вступної кампанії, просувають університети та їхні програми на 

національному й глобальному рівнях тощо). В багатьох країнах діють національні 

агенції в освітній сфері, одним із напрямів діяльності яких є надання 

маркетингової підтримки ЗВО, зокрема, для розвитку їхньої інтернаціоналізації. 

Завдяки такій підтримці міжнародна активність університетів не обмежується 

розширенням міжнародних контактів, залученням іноземних студентів, 

дослідників, викладачів. Університети відкривають філіали закордоном (іноземні 
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кампуси), беруть участь у міжнародних дослідницьких проектах, співпрацюють з 

іншими науковими та освітніми установами і бізнесом на міжнародному рівні. 

У відповідь на виклики часу та потужний розвиток і широке використання 

нових технологій багато університетів розробляють цифрові стратегії. При цьому 

важливим є стратегічне бачення для всієї інституції, цифрова грамотність серед 

викладачів, студентів, персоналу для забезпечення належної мережевої взаємодії 

як в межах університету, так і з зовнішніми стейкхолдерами. Важливу увагу 

заклади вищої освіти приділяють цифровому маркетингу для налагодження 

комунікаційного зв’язку з потенційними та наявними студентами та іншими 

стейкхолдерами. Однією з найбільших переваг цифрового маркетингу є 

можливість персоналізації маркетингових комунікацій в масовому масштабі. 

Завдяки технологіям та інструментам цифрового маркетингу можна швидко 

реагувати на нові тенденції та безпосередньо спілкуватися зі студентами та 

іншими цільовими групами. І значення його буде лише зростати, особливо 

враховуючи потреби, уподобання та особливості сприйняття інформації 

покоління Z, до якого відноситься сьогодні переважна більшість абітурієнтів і 

студентів. В останні роки маркетинг вищої школи в онлайн-просторі значно 

змінився, зросла увага до нових платформ для взаємодії з зовнішнім середовищем 

та спілкування. Заклади вищої освіти продовжують використовувати соціальні 

медіа та цифрові платформи, такі як Facebook, YouTube, Twitter, TikTok та 

підкасти, щоб просувати свої освітні програми. Важливим комунікаційним 

інструментом при цьому залишається веб-сайт університету як “центр його веб-

присутності”, який має привертати увагу різних відвідувачів, бути для них 

зрозумілим і зручним [3]. Сьогодні освітні установи все більше уваги приділяють 

персоналізації та оптимізації своїх веб-сайтів. Активно розвивається мобільний 

маркетинг, починаючи від розробки мобільної версії веб-сайту університету до 

розробки мобільних версій онлайн-курсів, враховуючи те, що сучасна молодь все 

частіше використовує смартфони для користування Інтернет.  

Ураховуючи те, що заклади вищої освіти все більше відчувають  

конкурентний тиск з боку альтернативних форм професійної освіти, який лише 

посилюватиметься, вони мають демонструвати свою здатність запропонувати 

актуальні освітні програми високої якості та сучасний формат навчання. 
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