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МАРКЕТИНГОВІ ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ЕКОНОМІКИ РИНКУ  
ЯК ОСНОВНИЙ АСПЕКТ ВИПЕРЕДЖУВАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ 
ФАХІВЦІВ БАКАЛАВРСЬКОГО ТА МАГІСТЕРСЬКОГО РІВНІВ  

 
Сучасний розвиток науково-технічного прогресу приводить 

до появи нових спеціальностей та спеціалізацій, а також обумов-
лює необхідність постійного підвищення професійної кваліфіка-
ції фахівців, розширення й оновлення професійних знань, умінь 
та навичок, одержання нової кваліфікації, нової спеціальності та 
професії на основі здобутого раніше рівня освітньої та професій-
ної підготовки і набутого практичного досвіду.  

Щоб діяльність системи вищої освіти була ефективною, вона 
має бути не лише науково-педагогічною, але й ще економічною. 
Тобто на діяльність освітньої установи впливають: 
 ринок — специфічна сфера обміну освітніми послугами, де 

виникають і реалізуються відносини, пов’язані з механізмом задо-
волення потреб як освітніх установ, так і потенційних слухачів; 
 закон України про освіту — нормативно-правові акти, що 

регламентують діяльність освітніх установ, методологію та мето-
дику проведення навчального процесу; 
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 проведення маркетингового дослідження — основні мето-
ди, засоби і способи збору інформації через внутрішні та зовніш-
ні джерела інформації. 

Також у системі вищої освіти формується та реалізується: 
 наукова проблема — система наукових фактів (не відомих ра-

ніше або уточнення раніше відомих), які послуговують для деталь-
ного дослідження та опрацювання з метою опису цих фактів та по-
дальшого впровадження в наукову, освітню, педагогічну діяльність;  
 маркетингова стратегія — специфічна сфера обміну послуга-

ми, де виникають і реалізуються відносини, пов’язані з механізмом 
задоволення потреб як освітніх установ, так і потенційних слухачів;  
 концепція наукових досліджень — напрямок або сфера на-

укової діяльності освітньої установи; 
 комплекс освітніх послуг — комплекс послуг (тематичні пла-

ни, електронні бібліотеки, бази даних навчально-методичного за-
безпечення тощо), необхідних для проведення навчального процесу; 
 наукові винаходи — результат науково-дослідної діяльнос-

ті, що містить знання невідоме раніше або уточнення відомих ра-
ніше, але недостатньо досліджених. 

Для забезпечення конкурентної здатності держави на світово-
му рівні необхідно створити потужну та гнучку систему вищої 
освіти. При створені такої системи, окрім проведення процесу 
навчання, необхідно передбачити такі функціональні елементи 
діяльності системи: маркетингові дослідження ринку освітніх по-
слуг; маркетингові дослідження стану економіки; проведення рек- 
лами; контролю результатів навчання і сертифікації; наукова ді- 
яльність освітніх установ. 

 
 
 

Т. І. Решетняк, канд. екон. наук, доц., 
 кафедра стратегії підприємств 
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РІВНЯ ПІДГОТОВКИ: ЗАГАЛЬНЕ ТА ОСОБЛИВЕ 
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