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Анотація. У статті звертається увага на особливості засосування 

елементів системи маркетингових комунікацій вищого навчального закладу та 

обумовлюється необхідність використання закладом професійної орієнтації в 

рамках прямого маркетингу. 
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Вступ. 



В умовах складної економічної та демографічної ситуації, що склалася в 

Україні, вищі навчальні заклади (далі - ВНЗ) відчувають значне скорочення 

кількості абітурієнтів, особливо на звільнених територіях Донецької і 

Луганської областей. У таких умовах ВНЗ вимушені посилено займатися 

маркетинговим просуванням своїх послуг. Тому особливої актуальності 

набуває профорієнтаційна робота з учнями, як важливий елемент системи 

маркетингових комунікацій вищого навчального закладу. 

Огляд літератури. 

Проблемам маркетингу вищих навчальних закладів присвячені праці таких 

авторів, як А. Єгоршин, М. Матвіїв, О. Кратт, Т. Оболенська, О. Сагинова, 

М. Слоква. Систему маркетингових комунікацій досліджували: М. Васильева, 

Є. Ромат, К. Канаян, Р. Канаян, Я. Критсотакис, Г. Кустоєв. Профорієнтаційні 

аспекти досліджуються викладачами практично у всіх навчальних закладах, але 

більш змістовними є праці науковців: Е. Ендальцева, Д. Закатного, Н. Захарова, 

М. Семенюк, Ю. Шаповаленко.  

Основний текст. 

Важливим напрямком маркетингової політики навчального закладу є 

розробка системи маркетингових комунікацій. Цей напрямок є четвертим 

елементом комплексу маркетингу «promotion», метою якого є просування 

продукції чи послуг ВНЗ.  Система маркетингових комунікацій є підсистемою 

соціально-масових комунікацій, мета якої – комунікативний вплив виробника 

чи реалізатора  продукції на споживачів, або інші контактні аудиторії, із метою 

розв’язання визначених маркетингових завдань. 

Відомий спеціаліст у галузі реклами Є.Ромат поділив маркетингові 

комунікацій на дві групи: основні та синтетичні, які в цілому утворюють 

систему. До основних заходів він відніс: рекламу, прямий маркетинг, паблiк 

рілейшнз, стимулювання збуту. Синтетичними маркетинговими комунікаціями, 

які складаються із симбіозу основних, є: участь у виставках, спонсорство, 

формування фірмового стилю, інтегровані маркетингові комунікації в місцях 

продажу [1; 2]. У навчальних закладах України широко використовують усі ці 



інструменти. Проте ефективність кожного виду маркетингових комунікацій 

відносно просування освітніх послуг ВНЗ достатньо різниться.  

При виборі каналу маркетингових комунікацій треба ураховувати 

специфіку освітньої послуги ВНЗ. Дана послуга є складною послугою, як на 

ринку B2B - у випадку якщо ВНЗ пропонує курси (навчальні чи підвищення 

кваліфікації) для співробітників окремих організацій, так і на B2C - якщо ВНЗ 

пропонує свої послуги для особистостей. Оскільки освітня послуга є складною, 

довготривалою та інколи дуже вартісною послугою, то перед її покупкою 

споживач дуже ретельно вивчає інформацію щодо цієї послуги та  організації 

яка її надає. У такому випадку неефективними виявляються маркетингові 

канали через які можна донести незначну за об'ємом кількість інформації, 

наприклад, реклама у ЗМІ. А ефективними стають канали через які можна 

донести великі інформаційні повідомлення, при функціонуванні яких є 

можливість інтерактивного спілкування та фокусування на потенційних 

споживачах. Такими каналами виступають, по-перше, прямий маркетинг, по-

друге, паблік рілейшнз, виставки, проведення конференцій, симпозіумів тощо. 

Прямий маркетинг є самим ефективним каналом просування складних 

товарів і послуг. Прямий маркетинг (директ-маркетинг від англ. direct marketin) 

являє собою безпосередню взаємодію продавця (виробника) і споживача у 

процесі продажу конкретного товару чи послуги і встановлення запланованих 

взаємовідносин між ними в межах розв’язання маркетингових завдань 

продавця. При цьому покупець не є пасивним об’єктом впливу, а стає активним 

учасником ділового діалогу.  

Використовувати прямий маркетинг щодо просування послуг ВНЗ можна 

шляхом залучення співробітників закладу до проведення профорієнтаційної 

роботи як в приміщеннях свого закладу, так і в навчальних закладах, в яких 

сконцентровані потенційні абітурієнти. На відміну від інших організацій, які 

витрачають значні фінансові ресурси на прямий маркетинг, для ВНЗ цей вид 

комунікацій є найдешевшим. Оскільки закладу не потрібно утримувати 

спеціальних фахівців які проводять заходи прямого маркетингу. Такими 



фахівцями для ВНЗ є його співробітники, у першу чергу викладачі. Викладачі 

знають послугу, яку вони просувають, мають комунікативні навички 

спілкування, мають відповідний зовнішній вигляд, зацікавлені у збільшенні 

кількості абітурієнтів тощо. 

Професійна орієнтація (профорієнтація)  — заходи, спрямовані на 

ознайомлення людини з її здібностями й можливостями для того, щоб 

запропонувати їй вибрати одну з найбільш підходящих для неї професій з 

врахуванням потреб виробництва. Професійна орієнтація — це наукова 

дисципліна, яка допомагає людині обрати свою майбутню професію з 

урахуванням всіх її здібностей, потреб і бажань. Також професійна орієнтація 

містить технологію розвитку у людини позитивного ставлення до праці. 

На практиці професійна орієнтація являє собою консультативну допомогу 

випускникам загальноосвітніх навчальних закладів та безробітним мешканцям 

щодо їх професійного самовизначення. Ця допомога носить  інформаційний; 

діагностичний; консультаційний та трудовий характер. Послуги профорієнтації 

зазвичай надаються фахівцями Державної служби зайнятості у міських чи 

обласних центрах зайнятості, а також співробітниками навчальних закладів. 

Останнім часом науковці стверджують, що профорієнтацією школярів 

треба займатися якомога раніше - починаючи з першого класу і навіть у 

дитячих садках. Наприклад, Войцеховська С. виокремлює такі етапи 

профорієнтації: емоційно-образний (діти старшого дошкільного віку); 

пропедевтичний (1-4 класи); пошуково-зондуючий (5-7 класи); формування 

професійної свідомості (8-9 класи); період уточнення соціально-професійного 

статусу (10-11 класи) [3].  

 Працівникам ВНЗ можна порадити проводити профорієнтаційні заходи у 

старшокласників починаючи з  8 класу. У 8-9 класах проводити знайомство з 

ВНЗ та спеціальностями, які в ньому можуть буди здобуті, тобто інформувати 

про заклад. У цей період у свідомості школяра потрібно сформувати приблизно 

30% інформації на користь вашого ВНЗ. У 10-11 класах необхідно 

організовувати масштабні профорієнтаційні заходи. У цей період необхідно 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%96%D1%8F


надати велику кількість інформації про переваги перед конкурентами та 

сформувати бажання і 70% знань, необхідних при прийнятті рішення про вибір 

ВНЗ абітурієнтом. Найбільший ефект досягається, якщо ВНЗ нагадав про себе 

абітурієнтам до 7 разів (1-2 рази у 8-9 класах та 5-6 разів у 10-11 класах). 

Важливо щоб потенційні абітурієнти відвідали заклад, побачили його 

матеріальну базу, студентів і асоціювали себе з ними. 

Основні форми профорієнтаційної роботи ВНЗ серед потенційних 

абітурієнтів: бесіда про професії та спеціальності ВНЗ; організація бізнес-

тренінгів, квест-тренінгів, майстер-класів, розв'язання  різних типів задач з 

практичним змістом; організація олімпіад,  літературно-художніх вечорів, 

наукових конференцій; екскурсії у ВНЗ, на підприємства, де працюють 

випускники ВНЗ; зустрічі із спеціалістами. 

Висновки. 

Професійна орієнтація дає можливість школярам познайомитись зі своєю 

майбутньою професією. Професійна орієнтація здійснюється на всіх вікових 

етапах, але саме в старших класах учень починає серйозно замислюватися про 

свої перспективи. Тому працівники ВНЗ, приймаючи участь у професійній 

орієнтації молоді, з одного боку, займаються суспільно-важливою справою, а з 

іншого боку, вирішують маркетингові задачі ВНЗ, сприяють збільшенню 

попиту на послуги вищої освіти.   
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