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МАРКЕТИНГ У СФЕРІ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ
ЯК УПРАВЛІНСЬКИЙ І СОЦІАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
Останнє десятиріччя XX століття визначається науковцями як
період активного зародження маркетингу, який плавно перейшов у
період становлення професійного маркетингу – з початку XXI століття і
до сьогодні. І сьогодні більшість дослідників намагаються визначити
сутність маркетингу як механізму ринкової економіки у сфері освітніх
послуг. Але мало хто з них розглядає маркетинг як процес та визначає
природу цього процесу. Між тим провідним принципом системи
внутрішнього забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах є
процесний підхід.
У сучасних соціально-економічних умовах одним з головних
процесів системи управління якістю освіти є процес організації
маркетингової діяльності навчального закладу. Проблема ідентифікації
маркетингу як процесу є першочерговою проблемою для створення
системи управління якістю маркетингової діяльності сучасного вищого
навчального закладу. Вирішення актуальної проблеми ідентифікації
маркетингу як управлінського та соціального процесу, по-перше,
визначило проблему нашого дослідження, а, по-друге, забезпечило
зв’язок досліджуваної нами проблеми з таким важливим науковим і
практичним завданням, як забезпечення якості вищої освіти.
Отже, мета нашої статті – узагальнити думки провідних
теоретиків світової маркетингової думки (останнє десятиріччя XX
століття і до сьогодні) щодо сутності маркетингу як процесу та
визначити його потенціал для створення ефективної системи
внутрішнього забезпечення якості освіти у вищих навчальних закладах.
Завданнями нашої статті є: угрупувати визначення маркетингу за двома
провідними ідеями (маркетинг як процес управління та маркетинг як
соціальний процес); провести порівняльний аналіз сутності дефініції
„маркетинг”; виділити спільні риси кожної групи проаналізованих
визначень маркетингу; визначити чітку орієнтацію процесу маркетингу
як управлінського та соціального процесу; визначити суб’єкти та об’єкти
маркетингу освітніх послуг.
Необхідно зазначити, що у своєму дослідженні ми невипадково
охоплюємо певний період розвитку світової маркетингової думки, а саме
період з 1990 року і до сьогодні, оскільки, починаючи саме з цього
періоду, спостерігається становлення й інтенсивний розвиток теорії та
практики маркетингу. І.С. Березін зазначає, що дати визначення будьякому складному явищу – це вже наполовину його зрозуміти [3, с. 20].

Ми дослідили безліч визначень дефініції „маркетинг” різними
авторами в різних галузях знань – в економіці, філософії, соціології,
педагогіці, а саме: А. Банчєвої, І. Березіна, О. Геймана, Є. Голубкова,
О. Гольдіної,
П. Друкера,
К. Єрохіна,
К. Келлера,
Ф. Котлера,
Т. Окландер, Л. Романенко, А. Старостіної, Ю. Тягунової. При цьому
необхідно зазначити, що для аналізу ми використовували в основному
джерела маркетингу в соціальній сфері та сфері послуг, що повністю
відповідає особливостям освітньої сфери.
На думку Ф. Котлера та К. Келлера, визначення маркетингу
можуть бути розділені на управлінські та соціальні. Прихильники
визначення маркетингу як процесу управління нерідко описують його як
„мистецтво продажу товарів і послуг” [10, с. 31]. Ми відібрали
визначення маркетингу, що містять цю ідею, та провели їх порівняльний
аналіз за допомогою складання таблиці 1, яка відображає найбільш
узагальнені думки щодо спрямування маркетингу як управлінського
процесу з точки зору різних авторів.
Таблиця 1
Порівняння визначень маркетингу як управлінського процесу
Маркетинг як управлінський процес
спрямований на…

№
з/п

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Автори
визначення

Банчева А. А.
Березін І. С.
Гейман О. А.
Голубков Є. П.
Друкер П.
Єрохін К. Я.
Окландер Т. О.
Романенко Л. Ф.
Старостіна А. О.

досягнення
такого рівня
знань і розуміння
споживачів, коли
запропонована
продукція їм
життєво
необхідна та
продає себе сама

вивчення ринків і
дія на них з
метою
полегшення
вирішення
завдань, що
стоять перед
організаціями як
економічними
суб’єктами

пропозиція
продукції
відповідно
попиту в об’ємі
споживання /
забезпечення
контакту
виробника і
споживача з
метою
ефективного
ринкового
обміну

[2, с. 5]
[3, с. 25]
[4, с. 5]
[5, с. 93]
[7]
[8, с. 16]
[15, с. 36]
[19, с. 110]
[21, с. 24]

Результати такого аналізу дозволяють зробити висновок, що в усіх
трьох узагальненнях визначень маркетингу як управлінського процесу
існує дещо спільне, а саме:
 вивчення потреб споживачів (тих, хто ухвалює рішення про
придбання послуги);
 готовність виробляти послуги в об’ємі, необхідному для
споживачів;
 забезпечення ефективного ринкового обміну.
Спільні риси усіх проаналізованих визначень маркетингу як
управлінського процесу свідчать про чітку орієнтацію процесу
маркетингу на вирішення, перш за все, завдань самої організації, і саме
для цього організації вивчають потреби своїх споживачів і забезпечують
ефективний ринковий обмін цінностями. На наш погляд, сприйняття
маркетингу як управлінського процесу цілком відповідає концепції
маркетингу. Тобто, маркетинг як управлінський процес визначають у
більшій мірі фахівці комерційної та виробничої сфер.
Підхід до маркетингу як до соціального процесу, визначають
Ф. Котлер і К. Келлер, відображає ту роль, яку маркетинг відіграє в
суспільстві [10, с. 31]. У таблиці 2 ми порівнювали найбільш узагальнені
думки щодо сутності маркетингу як соціального процесу з точки зору
різних авторів.
Таблиця 2
Порівняння визначень маркетингу як соціального процесу
Маркетинг як соціальний процес…

№
з/п

Автори
визначення

1. Гольдіна О. Ю.
2. Котлер Ф.
3. Котлер Ф. та
4.
5.
6.

Келлер К. Л.
Куденко Н.
Ламбен Ж.-Ж.
Тягунова Ю.В.

полягає у
визначенні,
передбаченні та
задоволенні
людських і
суспільних
потреб за
допомогою
вільного обміну

спрямований на
перетворення
потенціалу
організації в
ресурс, здатний
адекватно
відповідати
потребам
контактної
аудиторії
організації

являє собою
партнерські
взаємини зі
споживачем, які
є метою всій
діяльності
організації

[6, с.47]
[9, с. 18]
[10, с. 31]
[11, с. 88]
[13, с. 36]
[22, с. 52-53]

Результати аналізу найбільш узагальнених визначень маркетингу
як соціального процесу дозволяють зробити висновок, що в усіх трьох
варіантах визначень також можна відзначити спільні думки, а саме:
 вивчення людських і суспільних потреб;
 забезпечення задоволення потреб контактних аудиторій за
допомогою адекватного обміну;
 встановлення партнерських взаємин зі споживачами.
Спільні риси, які ми відзначили серед визначень маркетингу як
соціального процесу свідчать про чітку орієнтацію процесу маркетингу
на вирішення, перш за все, нужд і потреб безпосередньо своїх
споживачів, і це є головною метою діяльності самої організації. Саме
задля цього організації вивчають, передбачають та задовольняють
потреби своїх споживачів за допомогою вільного обміну, тим самим
намагаючись встановити з ними партнерські взаємини. Цю думку
підкреслює й Д. Акімов, який зазначає, що „сама по собі концепція
маркетингу виступає як соціальна. Очевидно, що маркетинг ґрунтується
на теорії індивідуального вибору, який витікає з принципу пріоритету
споживача” [1, с. 9]. На наш погляд, визначення маркетингу як
соціального процесу цілком відповідає концепції соціально-етичного
маркетингу та більш розповсюджене в некомерційних організаціях, у
соціальній сфері, а значить, у найбільшій мірі відповідає сутності
діяльності сфери освіти.
Результати нашого порівняльного аналізу повністю співпадають з
думкою Є. Смирнової, яка зазначає у своїй праці, що „маркетинг як
концепція управління в останні десятиліття знайшов застосування в
діяльності комерційних і некомерційних організацій, що призвело до
виникнення двох напрямів маркетингу: класичного маркетингу
(маркетинг прибуткових організацій) і маркетингу некомерційних
суб’єктів (некомерційного маркетингу)” [20, с. 29]. У енциклопедії
маркетингу за редакцією М. Бейкера також зазначається, що „маркетинг
є ключовим чинником при вирішенні проблем громадських і
некомерційних організацій. Він давно сформувався як ефективний
інструмент управління. Економічні та соціальні зміни, безперечні успіхи
маркетингу призвели до швидкого розширення та поглиблення його
практичного застосування” [14, с. 920].
Таким чином, можна стверджувати, що маркетинг, з якого боку
його не досліджуй, є одночасно і соціальним, і управлінським процесом.
При цьому, необхідно відзначити, що у підходах до маркетингу як до
управлінського, так і до соціального процесів спільними рисами є:
 орієнтація на споживача в діяльності будь-якої організації, яка
проявляється у вивченні їх потреб;
 забезпечення ефективного обміну цінностями між виробником
та споживачем продукції, що проявляється в задоволенні потреб
споживачів.

Так Ф. Котлер зі своїми колегами – видатними теоретиками
маркетингу – дають відповідне визначення маркетингу. Вони пишуть:
„Ми визначаємо маркетинг як соціальний і управлінський процес, за
допомогою якого окремі особи та групи осіб задовольняють свої нужди і
потреби засобами створення товарів і споживчих цінностей і обміну
ними один з одним” [16, с. 57]. Подібне визначення маркетингу надає і
О. Лабурцева, а саме: „маркетинг як соціальний процес опосередковує
взаємне пристосування попиту та пропозиції через свідомі,
цілеспрямовані дії суб’єктів маркетингу з виявлення, формування та
задоволення споживчих потреб, тобто реалізацію маркетингу як
управлінського процесу” [12, с. 60].
З огляду на все вищезазначене, ми пропонуємо своє визначення
маркетингу. Отже, маркетинг – це соціально-управлінський процес,
який забезпечує взаємне пристосування попиту та пропозиції через
свідомі, цілеспрямовані дії суб’єктів маркетингу з виявлення,
формування і задоволення споживчих потреб засобами вільного
обміну.
Для розробки процесу маркетингу в системі управління якістю
будь-якої некомерційної організації взагалі та вищого навчального
закладу зокрема важливо чітко визначати суб’єкти й об’єкти такого
процесу. Питання суб’єктів і об’єктів маркетингу освітніх послуг у своїх
працях висвітлювали О. Панкрухін [18, с. 6-7] і М. Очкас [17, с. 9].
На їх думку, суб’єктами маркетингу як процесу, тобто особами,
що здійснюють маркетингові дії, є, перш за все, виробники, посередники
та інколи споживачі різноманітної продукції, у нашому випадку –
освітніх послуг. Виробники і, тим більше, посередники – найбільш
активні й одночасно професійні суб’єкти маркетингу. А споживачі
можуть перетворюватися в суб’єктів маркетингу лише коли їм необхідно
посідати активну ринкову позицію. При цьому сам маркетинг також є
суб’єктом ринкових взаємин у якості основного керуючого засобу
впливу на інших його суб’єктів (контрагентів і конкурентів) з метою
задоволення власних нужд, потреб і інтересів. Об’єктами маркетингу є
всі матеріальні товари, послуги, ідеї, організації, території й особи. Часто
весь цей спектр об’єктів маркетингу об’єднується поняттям „продукція”,
що вживається в даному випадку в найбільш широкому сенсі.
Узагальнюючи результати нашого дослідження у межах даної
статті, можна зробити наступні висновки.
1. Порівняльний аналіз сутності дефініції „маркетинг”, наведених
у дослідженнях і публікаціях видатних теоретиків світової маркетингової
думки різних сфер людської діяльності в межах досліджуваного періоду,
дозволяє зазначити, що за своєю природою маркетинг можна розглядати
під призмою двох провідних ідей: маркетинг як процес управління
(управлінський процес) та маркетинг як соціальний процес.
2. З точки зору обох провідних ідей маркетинг безумовно має
процесну природу, тобто маркетинг являє собою послідовність дій з

метою досягнення певних цілей. Визначення маркетингу як
управлінського процесу дає підставу вважати маркетинг одним з
головних процесів системи управління якістю освіти, що в певній мірі
розкриває потенціал маркетингу як важливої складової системи
управління якістю освітніх послуг вищого навчального закладу в
сучасних соціально-економічних умовах.
3. Визначення маркетингу як управлінського процесу свідчать про
чітку орієнтацію процесу маркетингу на вирішення завдань самої
організації. Це цілком відповідає концепції маркетингу, яка в більшій
мірі характерна для організацій комерційної та виробничої сфер. На
відміну від цього, визначення маркетингу як соціального процесу
свідчать про чітку орієнтацію процесу маркетингу на вирішення потреб
безпосередньо своїх споживачів, при цьому головною метою діяльності
організації є встановлення зі своїми споживачами партнерських взаємин.
Це повністю відповідає концепції соціально-етичного маркетингу та
більш розповсюджене у некомерційних організаціях, у соціальній сфері,
у сфері освіти.
4. Не залежно від того, яка провідна ідея полягає у визначенні
поняття маркетингу, суб’єктами маркетингу як процес є особи, які
безпосередньо здійснюють маркетингові дії, а об’єктами маркетингу –
усі об’єктивно існуючі одиниці, на які безпосередньо спрямовані
маркетингові дії суб’єктів маркетингу. Таким чином, суб’єктами
маркетингу у сфері вищої освіти можуть бути виробники, посередники та
інколи споживачі, якщо вони посідають активну ринкову позицію, а
також сам маркетинг у якості основного керуючого засобу впливу на
інших його суб’єктів. Об’єктами маркетингу у сфері вищої освіти є
територія, освітнє середовище, персонал, товари, послуги, ідеї тощо.
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Літвякова Н.В. Маркетинг у сфері освітніх послуг як
управлінський і соціальний процес
Актуальність матеріалу, викладеного у статті, обумовлена
нагальними потребами керівників і менеджерів сучасних навчальних
закладів у ідентифікації та визначенні головних процесів системи
управління якістю освіти з метою внутрішнього забезпечення її
ефективного функціонування. У статті згруповано визначення
маркетингу за провідними ідеями: маркетинг як процес управління та
маркетинг як соціальний процес. Проведено порівняльний аналіз
сутності дефініції „маркетинг” і виділено спільні риси кожної групи
проаналізованих визначень маркетингу. Визначено чітку орієнтацію
процесу маркетингу як управлінського та соціального процесу.
Ключові слова: маркетинг, маркетинг як управлінський процес,
маркетинг як соціальний процес, суб’єкти маркетингу, об’єкти
маркетингу.

Литвякова Н.В. Маркетинг в сфере образовательных услуг
как управленческий и социальный процесс
Актуальность материала, изложенного в статье, обусловлена
неотложными потребностями руководителей и менеджеров современных
учебных заведений в идентификации и определении главных процессов
системы управления качеством образования с целью внутреннего
обеспечения
еѐ
эффективного функционирования.
В
статье
сгруппированы определения маркетинга по ведущим идеям: маркетинг
как процесс управления и маркетинг как социальный процесс. Проведен
сравнительный анализ сущности дефиниции „маркетинг” и выделены
общие черты каждой группы проанализированных определений
маркетинга. Выявлена четкая ориентация процесса маркетинга как
управленческого и социального процесса.
Ключевые слова: маркетинг, маркетинг как управленческий
процесс, маркетинг как социальный процесс, субъекты маркетинга,
объекты маркетинга.
Litvyakova N.V. Marketing in the sphere of educational services as
a managerial and social process
Topicality of the paper is conditioned of the urgent needs of managers
and managers of modern educational institutions in identifying and
determining the main processes of the quality education management system
for the purpose of internal maintenance of its effective functioning. The author
defines marketing by leading ideas: marketing as a process of management
and marketing as a social process in the article. The author presents
comparative analysis of the essence of the definition of „marketing”,
highlighted the common features of each group of analyzed marketing
definitions. The author defined the clear orientation of marketing as a
managerial and social process.
Key words: marketing, marketing as a managerial process, marketing
as a social process, subjects of marketing, objects of marketing.

