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ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ 

«МАРКЕТИНГ-МІКС» В УПРАВЛІННІ ЗАКЛАДОМ ЗАГАЛЬНОЇ 

СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ 

Анотація. У статті уточнено зміст понять «маркетингові 

технології», «маркетинговий аспект», «маркетинг-мікс». Вказано на 

актуальність трансферу маркетингових технологій в управління закладів 

загальної середньої освіти (ЗСО) та визначено основні його підходи відповідно 

до відмінностей міжнародної системи та системи освіти України. 

Встановлено, що сутність використання маркетингових технологій в 

управлінні ЗСО полягає в максимальному задоволенні індивідуальних потреб 

споживачів освітніх послуг, ЗЗСО та суспільства. Розглянуто та 

охарактеризовано комплекс «маркетинг-міксу» як набору інструментів, 

параметрів, маніпулюючи якими керівництво ЗСО використовує доцільні 

маркетингові технології. Описано формулу «5Р» як сукупність 

маркетингових засобів, певна структура яких забезпечує досягнення 

поставленої мети та вирішення маркетингових завдань. 

Ключові слова: маркетингові технології, маркетинговий аспект, 

управління закладом загальної середньої освіти, комплекс «маркетинг-мікс», 

трансфер маркетингових технологій. 

 

ВСТУП/INTRODUCTION 

 Сьогодні Україна визначає нові пріоритети розвитку освіти та 

педагогічної науки, розпочинаючи реформування національної системи освіти 

та здійснюючи модернізацію процесу управління галуззю. 

В якості найбільш ефективних засобів оптимізації управління закладами 

загальної середньої освіти (ЗСО) визнані маркетингові технології як системне 

поєднання наукового знання, управлінських потреб і інтересів суспільства, 

цілей і функцій управління, можливостей і елементів управлінської діяльності. 

Їхнє раціональне та правильне застосування є запорукою ефективного 

функціонування ЗСО. 
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Наявність конкурентного середовища, необхідність поповнення 

бюджету закладу освіти позабюджетними коштами, презентація та реклама 

обумовлюють виділення педагогічних умов використання маркетингових 

технологій в управлінні ЗСО. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Педагогічні умови були 

об’єктом дослідження Т. Гуцан, Т. Каминіної,  

М. Малькової, О. Федорової та ін. 

Використання маркетингових технологій в освіті розглядається в 

роботах Б. Амосова, М. Бейкер, С. Вознюк, В. Григораш, Л. Даниленко, 

Д. Джоббер, Л. Карамушки, Ф. Котлера, В. Кочергіна, С. Кульневич, 

Н. Моїсеєвої, Г. Костіної, Ф. Махлуп, Р. Моррис, А. Панкрухіна, 

Н. Піскунової, Е. Райса, С. Рєпіна, З. Рябової, Л. Сєргєєвої, С. Сидорова, 

В. Свистуна, Дж. Сондерс, Т. Сорочан, А. Субетто, Дж. Траут, К. Фокса, 

В. Черкасова. 

Проте особливості використання інструментарію «маркетинг-мікс» в 

управлінні ЗСО залишається поза спектром уваги вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Наразі, багато керівників закладів    освіти мають недостатній 

теоретичний рівень знань про застосування маркетингових технологій в 

управлінні ЗСО через відсутність відповідної професійної підготовки як 

менеджерів закладів освіти. 

2. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ / AIM AND TASKS 

Спираючись на огляд наукової літератури, вивчення нормативно-

правової бази, аналіз соціально-економічних умов, висвітлення практики 

використання маркетингових технологій в управлінні ЗСО та існуючих 

тенденцій його розвитку, можемо говорити про наявність суперечностей між 

тенденціями використання інструментарію «маркетинг-мікс» в управлінні 

ЗСО та відсутністю виділених педагогічних умов їх використання. 

Мета статті полягає у теоретичному обґрунтуванні та визначенні 

інструментарію «маркетинг-мікс» в управлінні закладом загальної середньої 

освіти. 

Відповідно до поставленої мети були визначені завдання дослідження: 

• на основі аналізу науково педагогічної літератури теоретично 

обґрунтувати використання маркетингових технологій в управлінні ЗСО; 

• охарактеризувати використання інструментарію «маркетинг-мікс» в 

управлінні ЗСО; 

 охарактеризувати трансфер маркетингових технологій  в управлінні 

ЗСО. 

3. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ / THE 

THEORETICAL BACKGROUNDS  

Реалізація завдань управлінської діяльності в умовах ринкової 

економіки потребує управління ЗСО шляхом використання маркетингових 

технологій. Використання маркетингових технологій передбачає орієнтацію 
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на споживача на зміни його вимог до освітніх послуг та максимальне 

задоволення його потреб. Наявність конкурентного середовища, необхідність 

поповнення бюджету НЗ позабюджетними коштами, презентації та реклама 

освітньої установи – це лише окремі аспекти використання маркетингових 

технологій керівниками в управлінні школою [1]. Використання 

маркетингових технологій в управлінні ЗСО є одним із засобів підвищення 

результативності управління школою. Ми розділяємо думку З. Рябової та 

розглядаємо маркетингові технології управління як поетапну діяльність з 

відповідними управлінськими впливами, яка представлена у формі збирання, 

опрацьовування й аналізу інформації щодо вивчення ринку й динаміки 

споживчого попиту та можливостей навчального закладу на основі 

проведення маркетингових досліджень із використанням специфічного 

інструментарію «маркетинг-мікс [3]. 

Основою використання маркетингових технологій в управлінні ЗСО 

стає формування, розвиток і задоволення потреб суб'єктів, які обрані в якості 

потенціальних клієнтів. У більшості сучасних шкіл мають місце чотири рівні 

управління: 

1 рівень – директор, керівники ради закладу освіти, учнівського та 

батьківського комітетів, громадських об’єднань, 

2 рівень – заступники директора, соціальний педагог, психолог, 

3 рівень – педагогічний колектив, класні керівники, 

4 рівень – учнівський колектив, батьківський колектив. 

 З’ясовано, що маркетинг є присутнім на всіх рівнях управління. 

Визначено, що маркетинговий аспект є важливою складовою будь-якого 

рівня управління. Він полягає у задоволенні потреб, цінностей та інтересів (які 

визначають маркетингову тріаду) [2] учнів, батьків та педагогічного 

персоналу з метою надання якісних освітніх послуг та ефективного розвитку 

ЗНЗ. 

В даному випадку актуальним та доцільним є розгляд та використання 

на практиці маркетинг-міксу як набору інструментів, параметрів, 

використовуючи які керівництво втілює доцільні маркетингові технології. 

Згідно з найбільш поширеними трактуваннями, комплекс маркетингу 

(маркетинг-мікс) – це сукупність маркетингових засобів, певна структура яких 

забезпечує досягнення поставленої мети та вирішення маркетингових завдань.  

Цих інструментів досить багато. Дж. Маккарті запропонував 

об'єднувати їх у 4 групи: продукт, ціна, місце і просування. У літературних 

джерелах цей підхід отримав назву концепції «4Р» (Product, Price, Place, 

Promotion). Відповідно до цієї концепції, організації в межах маркетингової 

діяльності розробляють і реалізують продуктову (товарну), цінову, збутову і 

комунікаційну політику. Це забезпечується на основі відповідності комплексу 

маркетингу «4Р» виробника (продавця) комплексу «4С» споживача (клієнта): 

customer needs and wants (потреби і бажання споживача), cost to customer 

(витрати клієнта), convenience (зручність), communication (комунікація) [4]. 
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Вітчизняні науковці, такі як Т. Оболенська, В. Сиченко, проводили 

дослідження маркетингу освіти через розгляд основних складових маркенг-

міксу за формулою «5Р» (товар, ціна, місце, просування, люди). З метою 

доцільного вибору МТ в управлінні ЗНЗ запропоновано, проаналізовано та 

обґрунтовано формулу «5Р» (товар, ціна, місце, просування, люди) [6]. 

Вивчивши погляди науковців розглянемо даний ланцюжок детальніше, 

адаптувавши його до використання маркетингових технологій у ЗСО. 

Люди. Відповідно до основної мети використання маркетингових 

технологій в освітньому процесі ЗСО кінцевий результат орієнтується на 

споживачів освітніх послуг. Саме тому в основі використання маркетингових 

технологій, по-перше: лежать проблеми, бажання та інтереси споживачів 

освітніх послуг, по-друге обов’язки та потреби педагогічного колективу, по-

третє: потреби соціуму. 

Товар. В даному випадку виступає обрана маркетингова технологія. 

Ціна. Тобто необхідність чи необов’язковість фінансового забезпечення 

задля використання маркетингової технологій в управлінні ЗСО. 

Місце. В даному пункті мають бути враховані педагогічні умови 

використання маркетингових технологій в управлінні ЗСО. Тобто чи є 

доцільною та чи інша маркетингова технологія за певних педагогічних умов. 

Просування. Кроки та дії, щодо використання маркетингової технології 

в управлінні ЗСО. Вданому випадку актуальним стає алгоритм використання 

маркетингових технологій в управлінні ЗСО. 

Проаналізувавши думку маркетингових експертів, таких як: Армстронг, 

Девіс та Елісон,  Котлер, Фоскет та Хемслі-Браун,  Хенсон [5], ми пропонуємо 

школам слідувати кільком основними етапами при виборі доцільних 

маркетингових технологій:  

1) здійснити маркетингові дослідження та аналіз навколишнього 

середовища,  

2)  сформулювати маркетинговий план та стратегію,  

3) реалізувати комплекс «маркетинг-мікс»,  

4) надати оцінку маркетингового процесу. 

Беручи до уваги вищезазначене, а також зважаючи на розвиток сучасної 

системи освіти, в останні декілька десятиліть особливої актуальності набула 

проблема трасферу (від англ. to transfer – переносити, переміщувати) 

маркетингових технологій. Проте необхідно зауважити, що складність 

ефективного трансферу полягає у відмінностях міжнародної системи та 

системи освіти України. Першими, хто підняли питання можливостей 

трансферу американського менеджменту в інші країни були Ф. Харбісон та 

Ч. Маєрс, Г. Кунц, А. Негандхі та Б. Естафен та ін. вони пропонували 

застосовувати підхід простої дифузії (пряме перенесення технологій) [7]. 

Сьогодні у наукових публікаціях, присвячених міжнародному 

трансферу маркетингових технологій [8], виділяють декілька підходів щодо 
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можливостей передачі технологій. Відповідно до проаналізованого матеріалу 

ми виділяємо такі підходи: 

 без будь-яких адаптацій, коли технології або точно відтворюються, 

або адаптуються лише до внутрішніх умов ЗСО; 

 із адаптацією до зовнішніх та внутрішніх умов закладу освіти-

рецепієнта; 

 із адаптацією не стільки до зовнішнього, скільки до внутрішнього 

середовища закладу освіти шляхом зміни організаційної культури; 

 адаптація з урахуванням не тільки особливостей зовнішнього і 

внутрішнього середовища сторін, що передають і приймають технологію, а й 

специфіки самої технології, що передається. Цей підхід часто називають 

змішаним, оскільки при його застосуванні в моделі трансферу намагаються 

об’єднати всі (або декілька) попередніх підходів. 

Проаналізувавши вище сказане, ми вважаємо за доцільне виділити 

трансфер із адаптацією до галузевої, типової специфіки та форм власності 

закладів освіти України. 

4. ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ПОДАЛЬШИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ / CONCLUSIONS AND PROSPECTS FOR FURTHER 

RESEARCH 

 Отже, маркетингові технології визначено як організовану 

структуровану сукупність дій та процедур, що спрямовані на дослідження і 

прогнозування потреб, попиту та інтересів закладу освіти і забезпечення 

бажаного їх задоволення найбільш ефективними засобами. З’ясовано, що нові 

ринкові умови, вимагають удосконалення та інструментарію «маркетинг-

мікс» щодо використання маркетингових технологій в управлінні ЗСО та 

сприяють мотивації керівників щодо підвищення рівня своєї компетентності з 

цього питання. Виявлені аспекти спонукають до розроблення й впровадження 

спецкурсів, дистанційних курсів, веб-чатів. Таким чином, перспективами для 

подальших досліджень є питання удосконалення механізму використання 

маркетингових технологій в управлінні ЗСО відповідно до розвитку процесів 

соціального та економічного напрямку в державі. 
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THE FEATURES OF USING MARKETING-MIX INSTRUMENT IN 

GENERAL SECONDARY EDUCATION MANAGEMENT 

Abstract. The article clarifies the content of the concepts "marketing 

technologies", "marketing aspect", "marketing mix". The relevance of transfer of 

marketing technologies to the management of general secondary education 

institutions (SSL) is pointed out and its main approaches are determined in 

accordance with the differences between the international and Ukrainian educational 

system. It is established that the essence of the use of marketing technologies in the 

management of the SSL is to maximize the satisfaction of the individual needs of 

consumers of educational services, SSL and society. The marketing mix is 

considered and characterized as a set of tools and parameters of the managers of the 

SSL by using appropriate marketing technologies. The formula "5P" is described as 

a set of marketing tools that ensures the achievement of the set goal and the solution 

of marketing tasks. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНСТРУМЕНТАРИЯ 

«МАРКЕТИНГ-МИКС» В УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ОБЩЕГО СРЕДНЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Аннотация. В статье уточнено содержание понятий «маркетинговые 

технологии», «маркетинговый аспект», «маркетинга-микс». Указано на 

актуальность трансфера маркетинговых технологий в управление 

заведениями общего среднего образования (ЗОСО) и определены основные 

его подходы согласно различий международной системы и системы 

образования Украины. Установлено, что сущность использования 

маркетинговых технологий в управлении ЗОСО состоит в максимальном 

удовлетворении индивидуальных потребностей потребителей 

образовательных услуг, ЗОСО и общества. Рассмотрен и охарактеризован 

комплекс «маркетинг-микса» как набор инструментов, параметров, 

манипулируя которыми руководство ЗОСО использует целесообразные 

маркетинговые технологии. Описана формула «5Р» как совокупность 

маркетинговых средств, определенная структура которых обеспечивает 

достижение поставленной цели и решения маркетинговых задач. 

Ключевые слова: маркетинговые технологии, маркетинговый аспект, 

управление заведением общего среднего образования, комплекс «маркетинг-

микс», трансфер маркетинговых технологий. 
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