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У статті розглянуто маркетинговий 
інструментарій оцінки конкурентних стра-
тегій закладів вищої освіти. Проаналізовано 
тенденції, які сформувалися серед факторів 
впливу на зміни кон'юнктури ринку освітніх 
послуг. Представлено концентрацію заяв 
абітурієнтів у регіонах України. Запропо-
новано використання матричних методів 
до умов стратегічного розвитку вищих 
навчальних закладів. Наведено основні стра-
тегічні напрями Дніпровського державного 
технічного університету
Ключові слова: вища освіта, освітня 
послуга, стратегія, портфельний аналіз, 
ринок освітніх послуг, конкурентоспромож-
ність.

В статье рассмотрен маркетинговый 
инструментарий оценки конкурентных 
стратегий высших учебных заведений. 
Проанализированы тенденции, которые 
сформировались среди факторов вли-
яния на изменения конъюнктуры рынка 
образовательных услуг. Представлена 
концентрация заявлений абитуриентов 
в регионах Украины. Предложено исполь-

зование матричных методов к условиям 
стратегического развития высших учеб-
ных заведений. Приведены основные стра-
тегические направления Днепровского 
государственного технического универ-
ситета
Ключевые слова: высшее образование, 
образовательная услуга, стратегия, порт-
фельный анализ, рынок образовательных 
услуг, конкурентоспособность.

The article discusses marketing tools for evalu-
ating competitive strategies of higher education 
institutions. The article analysed trends that 
were formed among the factors of influence on 
changes that take place in the market for edu-
cational services. There was presented con-
centration of entrants’ applications in regions of 
Ukraine. In the article, it was proposed to use 
matrix methods to conditions of strategic devel-
opment of higher education institutions. There 
was given the main strategic directions of the 
Dniprovsk State Technical University.
Key words: higher education, educational ser-
vice, strategy, portfolio analysis, market of edu-
cational services, competitiveness.

Постановка проблеми. Майбутнє України 
багато в чому зумовлюється її системою освіти, 
оскільки освіченість суспільства, компетент-
ність та професіоналізм сучасних спеціалістів 
виступають ключовими чинниками суспільного 
розвитку. Інтелектуальний потенціал не може 
розвиватися без створення сприятливих умов, 
особливо у час становлення ринкових відносин 
у сфері освіти, де пропозиція вищих навчальних 
закладів набагато перевищує попит, а кількість 
випускників загальноосвітніх шкіл із кожним 
роком зменшується. 

В умовах загостреної конкуренції та боротьби 
за кожного абітурієнта постає проблема адапта-
ції вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринко-
вих умов господарювання, підвищення його кон-
курентоспроможності та якості освітніх послуг, 
орієнтації на попит ринку праці. Саме за цих 
обставин актуальним є питання прискореного 
засвоєння та використання університетами мар-
кетингових методів. Успішність функціонування 
ВНЗ як суб’єктів ринку освітніх послуг значною 
мірою залежить від їх спроможності ефективно 
визначити і реалізувати власні маркетингові 
стратегії.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Результати дослідження маркетингу в освіті відо-
бражаються в роботах таких зарубіжних учених 
та вітчизняних науковців, як Т. Оболенська [1], 
С. Кадочников [2]. Проблеми ринку освітніх послуг 
та діяльності ВНЗ досліджували А.П. Панкрухін 

[3], С.М. Ілляшенко [4] та ін. Незважаючи на зна-
чну кількість досліджень з даної тематики, окремі 
її аспекти все ж таки залишилися поза увагою 
науковців. Йдеться про методичний інструмента-
рій оцінки конкурентних стратегій закладів вищої 
освіти та адаптацію матричних методів до умов 
стратегічного розвитку ВНЗ.

Постановка завдання. Метою дослідження 
є вивчення методичних підходів до дослідження 
ринку освітніх послуг у системі вищої освіти та 
розроблення маркетингової стратегії ВНЗ (на при-
кладі Дніпровського державного технічного універ-
ситету). 

Для реалізації мети в роботі поставлено 
завдання:

– проаналізувати основні тенденції розвитку 
та проблеми ринку освітніх послуг в Україні та Дні-
пропетровській області;

– запропонувати методичні підходи до визна-
чення конкурентної стратегії організацій вищої 
освіти на ринку освітніх послуг за допомогою 
сучасних підходів;

– запропонувати стратегії розвитку для ДДТУ.
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Гарантією процвітання суспільства є його інте-
лектуальний потенціал, який може розвиватися 
лише за наявності сприятливих умов. Однією з 
таких умов є розвиток системи маркетингу освіт-
ніх послуг. Вищі навчальні заклади повинні знати, 
чого потребує ринок праці, щоб у подальшому з 
найменшим ступенем ризику готувати для нього 
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товар. Отже, система підготовки фахівців повинна 
бути орієнтована на випуск того товару, якого він 
потребує, а не відкидає [5, с. 12].

Протягом останніх років спостерігається підви-
щення попиту на вищу освіту у зв'язку з підвищен-
ням вимог роботодавців до майбутніх або наявних 
працівників. Однак зміна демографічної ситуації є 
причиною істотного зменшення випускників шкіл, 
що в майбутньому матиме вплив на діяльність 
ВНЗ, тому на перший план виходить питання регу-
лювання ринку освітніх послуг, а саме підвищення 
рівня управління освітою. 

Нині існує гостра проблема у взаємодії ринку 
освіти і ринку праці, на яких діють вищі навчальні 
заклади, що виражається у диспропорції між попи-
том і пропозицією робочої сили. Виникає критична 
ситуація, коли, з одного боку, неможливо задо-
вольнити потреби суспільства, галузі, організа-
цій, підприємств у працівниках певних професій 
і спеціальностей, що, своєю чергою, призводить 
до зниження обсягів та якості товарів і послуг, 
зниження конкурентоспроможності підприємств і 
країни в цілому. З іншого боку, з'являються стійкі 
групи населення, які відчувають труднощі в пра-
цевлаштуванні, не беруть участі в суспільному 
виробництві й потребують соціальної допомоги з 
боку держави. 

Ринок освітніх послуг не може повністю задо-
вольнити попит роботодавців та оперативно реа-
гувати на зміни, що відбуваються на ринку праці. 
Звідси різні оцінки якості підготовки в навчаль-
них закладах, з одного боку, та роботодавців – з 
іншого.

Проаналізуємо тенденції, які сформувалися 
серед факторів впливу на зміни кон'юнктури 
даного ринку. На зміни на ринку освітніх послуг 
на рівні області впливає чисельність наявного 
населення. Динаміку чисельності населення Дні-
пропетровської області за період 2007–2017 рр. 
характеризують дані табл. 1, складеної на основі 
статистичної інформації Головного управління 
статистики Дніпропетровської області [6].

На основі отриманих даних можна зробити 
висновок, що в період із 2007 до 2017 р. чисель-
ність населення Дніпропетровської області змен-
шилася на 5,6%, або на 192,5 тис. осіб (з 3 422,9 до 
3 230,4 тис. осіб). Причинами зменшення чисель-
ності населення області є економічна та політична 
нестабільність, низький рівень доходності насе-
лення, високий рівень безробіття. Однак, аналізу-
ючи ринок освітніх послуг області, необхідно звер-
нути увагу на зміни потенційної місткості ринку 
освітніх послуг. 

Потенційна місткість ринку освітніх послуг із 
надання вищої освіти відповідає кількості осіб, що 
здобули повну середню освіту в цей рік, відповідно 
до чого мають право на вступ до ВНЗ (табл. 2)

Потенційним абітурієнтами ВНЗ, окрім випус-
кників шкіл, є випускники закладів освіти І рівня 
акредитації, про що свідчать дані табл. 2. 

За допомогою табл. 2 та рис. 1 можна поба-
чити, що чисельність випускників із кожним роком 
поступово зменшується, особливо що стосується 
навчальних закладів І рівня акредитації та загаль-
ноосвітніх шкіл III ступеня. Причина цього – страх 
учнів провалити зовнішнє незалежне оціню-
вання, програма якого щороку ускладнюється, та 
бажання уникнути складання даного іспиту шля-
хом отримання документа про базову загальну 
середню освіту. 

Вищі навчальні заклади ведуть активну 
боротьбу за кожного потенційного студента. На 
рис. 2 представлено концентрацію заяв абітурієн-
тів у регіонах України. 

Дніпропетровська область входить у п'ятірку 
областей-лідерів за кількістю поданих заяв. Якщо 
розглядати дане питання у розрізі ВНЗ, то ліде-
рами за кількістю поданих заяв у 2017 р. стали 
Дніпропетровський національний університет 
імені Олеся Гончара (17 432 заяви), Державний 
вищий навчальний заклад «Національний гірни-
чий університет» (9 864 заяви), Дніпропетров-
ський державний аграрно-економічний універси-
тет (5 923 заяви). 

Таблиця 1
Динаміка чисельності населення Дніпропетровської області за період 2007–2017 рр., тис. осіб

Роки Усього У тому числі
тис. осіб приріст міське сільське

2007 3422,9 -24,3 2856,3 566,6
2008 3398,4 -24,5 2836,2 562,2
2009 3374,2 -24,2 2816,2 558,0
2010 3355,5 -18,7 2801,3 554,2
2011 3336,5 -19 2785,4 551,1
2012 3320,3 -16,2 2772,2 548,1
2013 3307,8 -12,5 2763,2 544,6
2014 3292,4 -15,4 2751,8 540,6
2015 3276,6 -15,8 2740,0 536,6
2016 3254,9 -21,7 2722,1 532,8
2017 3230,4 -24,5 2701,1 529,3
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Розглянемо, яку кількість заяв було подано 
абітурієнтами до Дніпровського державного тех-
нічного університету в період із 2010 по 2017 р. у 
табл. 3 та на рис. 3.

На основі отриманих результатів можна поба-
чити, що кількість заяв із 2011 до 2013 р. мала 
тенденцію до зростання. Цей факт не обов'язково 
свідчить про лояльність до ДДТУ, оскільки у той 
час абітурієнти мали змогу подавати документи 

не більше ніж до п'яти вищих навчальних закла-
дів та не більше ніж на три напрями підготовки у 
кожному з них. У 2014 р. відбувається різкий спад 
кількості заяв. Причиною цього є не тільки ака-
демічна політика університету, а й політична та 
економічна ситуація в країні. Найбільша кількість 
заяв та оригіналів спостерігається у 2016 р. Це 
може бути пов'язано з тим, що в 2016 р. за пра-
вилами вступу абітурієнти мали змогу розподіляти 

Рис. 1. Зміна чисельності випускників за період 2012–2017 рр.

Рис. 2. Концентрація заяв абітурієнтів у регіонах України в 2017 р.

Таблиця 2
Динаміка випуску учнів загальноосвітніми навчальними закладами та навчальними закладами 

І ступеня акредитації Дніпропетровської області протягом 2012–2017 рр., тис. осіб
Загальноосвітні школи ІІ ступеня (базова освіта)

2012/13 2013/14 2014/15 2015/16 2016/17
Випущено всього 29,9 28,0 26,2 25,9 26,1

Загальноосвітні школи ІІІ ступеня (повна освіта)
Випущено всього 23,3 20,7 18,9 17,6 16,4

Навчальні заклади І рівня акредитації
Випущено всього 18,4 19,9 18,3 16,9 14,5
Разом випущено 71,6 68,6 63,4 60,4 57

 Вищі навчальні заклади ведуть активну боротьбу за кожного 

потенційного студента. На рис.2 представлено концентрацію заяв 

абітурієнтів у регіонах України.  
                                                                            Умовні позначення                        

Колір Кількість заяв, 
тис. шт 

 10-100 
 101-174 
 175-370 
 370 і більше 
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свої заяви між різними спеціальностями в рамках 
одного університету. 

Розглянемо позицію ДДТУ відносно 17 вищих 
навчальних закладів Дніпропетровської області у 
2017 р. за кількістю поданих заяв, оригіналів, мак-
симальною кількістю бюджетних місць та місць 
усього.

Таким чином, серед 17 вищих навчальних 
закладів III–IV рівнів акредитації Дніпропетров-
ської області ДДТУ займає не найвищі позиції за 
проаналізованими показниками. 

Якість освіти є ключовим показником конку-
рентоспроможності, який характеризує відповід-
ність освітніх послуг конкретним цілям, вимогам і 
стандартам та свідчить про компетентність фахів-
ців, визначаючи їхнє місце на глобальному ринку 
праці. Це потребує застосування концепції управ-
ління конкурентоспроможністю ВНЗ на основі 
позицій маркетингу. 

Зовнішнє середовище, в якому нині функціону-
ють заклади вищої освіти, змінилося, стало іннова-
ційним, динамічним, конкурентним, тому з'явилися 
нові фактори ризику, вплив яких необхідно врахову-

вати, тому механізми управління ВНЗ повинні бути 
гнучкими і мати у своєму арсеналі найновіші інстру-
менти стратегічного аналізу, який є першим етапом 
формування стратегічної спрямованості закладу.

Розглянемо методичні аспекти адаптації 
матричних методів для визначення основних 
стратегічних напрямів Дніпровського державного 
технічного університету з урахуванням основних 
критеріїв діяльності. Найвідомішими серед них є 
матриці портфельного аналізу Бостонської консал-
тингової групи (БКГ) та матриця І. Ансоффа. Про-
понуємо методичний підхід до адаптації матриці 
портфельного аналізу Бостонської консалтингової 
групи (БКГ) для прийняття рішення щодо відкриття 
нової спеціальності у Дніпровському державному 
технічному університеті. Враховуючи перспек-
тиви працевлаштування студентів та обсяг оплати 
навчання, розроблено матрицю стратегічного 
вибору ДДТУ (рис. 4).

За основу оцінки доцільності відкриття нових 
спеціальностей вибрано параметри перспектив 
працевлаштування та обсягу оплати навчання. 
Це пояснюється тим, що дані параметри є скла-
довими елементами комплексу маркетингу, а саме 
політики збуту (просування випускників на ринку 
праці) та цінової політики. 

Перспективи працевлаштування є привабли-
вими для потенційних споживачів, адже вони заці-
кавлені у здобутті освіти за спеціальністю, яка 
дасть їм змогу бути конкурентоспроможними на 
ринку праці. З погляду вищого освітнього закладу 
працевлаштування випускників сприяє форму-
ванню позитивного іміджу, появі довіри серед май-
бутніх студентів. 

На основі аналізу структури вакансій за профе-
сійними групами та цінової політики ДДТУ пропо-
нуємо розглянути відкриття спеціальностей різних 
напрямів та їх розташування у зонах матриці стра-
тегічного вибору. 

Рис. 3. Динаміка зміни кількості заяв та поданих оригіналів до ДДТУ  
за період 2010–2017 рр.

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 3
Кількість поданих абітурієнтами заяв до 

Дніпровського державного технічного 
університету в період 2010–2017 рр.

Рік Кількість заяв Кількість поданих 
оригіналів

2010 1548 486
2011 1316 344
2012 1863 1059
2013 2597 1203
2014 1553 1060
2015 2787 1243
2016 3298 1409
2017 2201 830



ІНФРАСТРУКТУРА РИНКУ

84 Випуск 17. 2018

Напрями, пов'язані з транспортом, інженерією, 
є затребуваними на ринку освітніх послуг, про що 
свідчить питома вага кваліфікованих кадрів відпо-
відних професій у структурі вакансій (28%; 18,1%). 
Спеціальності із галузі природничих наук мають 
найбільшу вартість надання освітніх послуг, але 
гарантують нижчу ймовірність працевлаштування. 
Відповідно до цього, дані спеціальності розміщу-
ються у зоні «Середня доцільність відкриття». 
Напрями природничих наук ризикують перейти до 
зони «Низької доцільності відкриття», адже спожи-
вачів може злякати висока ціна контракту, оскільки 
не всі можуть дозволити такі витрати. Однак потен-
ційні студенти можуть розглядати високий рівень 
цін, пов'язуючи його з відповідним рівнем якості 
освіти, а отже, стовідсотковим працевлаштуван-
ням у майбутньому. 

Така кількість спеціальностей, що знаходяться 
в даній комірці матриці, може спричинити значні 
проблеми в управлінні, вимагати значних грошо-
вих вкладень для утримання даних позицій, тому 
пропонується переміщення природничих спеці-
альностей у зону низької доцільності відкриття. 

У зоні «Низька доцільність відкриття», за 
даними аналізу ринку праці та освіти, знахо-

дяться спеціальності, пов'язані із соціальними 
науками, адже вартість надання послуг Дніпров-
ським державним технічним університетом серед 
ВНЗ висока, однак попит на спеціалістів на ринку 
праці низький. Незважаючи на те що спеціаль-
ності соціального напряму мають високу вартість 
надання послуг, відкриття їх недоцільне, оскільки 
попит низький не тільки на ринку праці, а й серед 
споживачів, тому пропонується відхилення 
рішення про відкриття (перехід до зони «Недо-
цільність відкриття»). 

У зоні «Недоцільне відкриття» розміщуються 
економічні та гуманітарні спеціальності, останні, 
своєю чергою, знаходяться ближче до відхи-
лення рішення про відкриття, що логічно: вар-
тість надання послуг і попит на спеціалістів на 
ринку праці низький. Тому ДДТУ невигідно наби-
рати для навчання студентів за даним напря-
мом. Інакше склалася ситуація з економічними 
спеціальностями, позиція яких у даній матриці 
ближча до доцільності відкриття. Для її пере-
ходу у відповідну зону ДДТУ необхідно забез-
печити зв'язки з роботодавцями шляхом укла-
дення договорів із підприємцями-замовниками 
міста та області, налагодити співпрацю між цен-

Таблиця 4
Позиція ДДТУ відносно ВНЗ Дніпропетровської області у 2017 р.

Показник Результат ДДТУ Місце серед ВНЗ  
Дніпропетровської області

Кількість поданих заяв 2201 13
Кількість місць всього 5210 7
Максимальна кількість бюджетних місць 203 11
Кількість поданих оригіналів 830 13
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Рис. 4. Матриця стратегічного вибору ДДТУ з урахуванням перспектив 
працевлаштування студентів та обсягу оплати навчання
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Таблиця 5
Матриця І. Ансоффа

Варіанти Старий ринок Новий ринок
Стара освітня послуга Удосконалення діяльності Збільшення частки ринку
Нова освітня послуга Експансія послуг Диверсифікація

Джерело: складено за [7, с. 31]

тром планування кар'єри університету та місь-
ким центром занятості.

Таким чином, Дніпровському державному тех-
нічному університету необхідно:

– забезпечити у майбутньому відкриття спеці-
альностей напрямів «Інженерія», «Транспорт»;

– досягти переходу спеціальностей напряму 
«Природничі науки» у зону «Низька доцільність 
відкриття» шляхом скорочення ліцензованого 
обсягу набору студентів;

– відхилити рішення про подальше відкриття 
спеціальностей соціального та гуманітарного 
напрямів;

– налагодити співпрацю між центром пла-
нування кар'єри університету і міським центром 
зайнятості, укладати договори з підприємцями-
роботодавцями міста та області для забезпечення 
працевлаштування випускників.

Пропонуємо методичний підхід до адаптації 
матриці портфельного аналізу І. Ансоффа, яка 
являє собою спрощену модель ринку і відповідних 
стратегій, які будуються в координатах «товари» і 
«ринки» (табл. 5).

Основні стратегії матриці І. Ансоффа можуть 
бути представлені так:

1. Стратегія вдосконалення діяльності полягає 
у стимулюванні потреби наявних споживачів освіт-
ніх послуг отримувати їх частіше або у більшому 
обсязі, ніж раніше. Одним з основних інструментів 
збільшення обсягів наданих послуг є підвищення 
конкурентоспроможності товару.

2. Стратегія збільшення частки ринку припус-
кає засвоєння нових ринків із наявними освітніми 
послугами, які успішно реалізувалися у минулому. 

3. Стратегія експансії послуг проявляється у 
розробленні нових або вдосконаленні наявних 
освітніх послуг для заповнення ринкових ніш уже 
освоєного ринку.

4. Стратегія диверсифікації передбачає кар-
динальну зміну діяльності навчального закладу: 
роботу з абсолютно новою освітньою послугою та 
створення для неї нового ринку. 

Для аналізу успішності діяльності вищого навчаль-
ного закладу пропонуємо допоміжний тест по матриці 
Ансоффа, адаптований до закладів вищої освіти на 
основі розробок М.Ю. Єгорової [7, с. 32].

Аналіз проводиться по низці ключових параме-
трів за кожною з чотирьох стратегій. Послідовно 
відповівши на представлені запитання, необхідно 
підрахувати суму позитивних відповідей і порів-
няти отримані результати. Успішною для ВНЗ буде 

стратегія, в якій кількість позитивних відповідей 
буде найбільшою. 

Результати тестування показали, що Дні-
провський державний технічний університет має 
вибрати стратегію вдосконалення діяльності, 
адже сума позитивних відповідей на запитання, 
що стосуються цієї стратегії, найбільша. 

Реалізація стратегії досягається шляхом 
активного проведення рекламної діяльності: роз-
міщення реклами у ЗМІ, рекламній поліграфії 
(буклети, листівки); реклама у транспорті, біл-
борди, афіші; ролики на радіо. Пропонуємо робити 
акцент на освітніх послугах, запроваджуючи дис-
танційну форму навчання за спеціальностями, 
що користуються попитом (інженерні напрями); 
запровадження методів дуальної освіти – поєд-
нання навчання і стажування на підприємстві. 

Висновки з проведеного дослідження. Вдо-
сконалення системи вищої освіти у цілому і в 
діяльності ВНЗ зокрема можливе за умов дотри-
мання принципу орієнтації на запити і потреби спо-
живачів, вимоги замовників, врівноваження незба-
лансованості між ринком освіти і ринком праці. 

Результати дослідження показали, що чисель-
ність населення, кількість випускників та заяв, 
поданих ними для вступу до ВНЗ у період 
2010–2017 рр., зменшується, тому необхідно 
звернути достатню увагу на прогнозування, щоб 
не допустити грубих помилок у визначенні кіль-
кості майбутніх абітурієнтів. 

На підставі проведеного дослідження можна 
стверджувати, що розроблення та впровадження 
університетами заходів для підвищення конку-
рентоспроможності на ринку послуг вищої освіти 
доцільна з використанням стратегічних методів. 
Для цього пропонується адаптована матрична 
модель Бостонської консалтингової групи для 
прийняття рішення щодо відкриття нової спеці-
альності. Під час побудови матриці стратегічного 
вибору враховуються перспективи працевлашту-
вання студентів та обсяг оплати навчання. 

Матриця І. Ансоффа для вибору стратегії 
подальшого розвитку дає змогу вибрати стратегію 
подальшого розвитку ВНЗ за допомогою допоміж-
ного тесту, адаптованого до закладів вищої освіти.

Таким чином, керівництво ВНЗ на основі адап-
тованих матричних методів стратегічного розвитку 
може прийняти рішення про реалізацію запро-
понованих заходів для підвищення конкуренто-
спроможності закладу на ринку освітніх послуг та 
випускників на ринку праці.
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METHODOLOGICAL TOOLS FOR EVALUATING COMPETITIVE STRATEGIES  
OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

Intensification of marketing research in the sphere of higher education is becoming significantly important 
in the conditions of growing demand of the population for quality education, sharpening of competition in the 
market for educational services, and adaptation of higher education to market relations. Thus, it determines the 
need to find ways to increase the competitiveness of educational institutions, implementation of a marketing 
approach to the formation of educational services market.

Application of matrix methods based on the integrated evaluation of the educational services market is topi-
cal for effective marketing activity of a higher educational institution, adoption of optimal managerial decisions 
on obtaining competitive advantages.

The purpose of this study is to determine methodical approaches to the research of the market for educa-
tional services in the system of higher education and to develop a marketing strategy for a higher educational 
institution.

In the process of research for these tasks solution, the methodical aspects of adaptation of matrix methods 
were used to determine the main strategic directions of Dniprovsk State Technical University. The most famous 
among them are the product portfolio matrix of Boston Consulting Group (BCG) and Ansoff’s Matrix.

As there is a problem of graduates’ employment and a reduction in the quality of educational services, it 
is advisable to use the matrix of Boston Consulting Group to take action on the opening of new specialties. In 
addition, the decision to open the specialties that provide low cost of services and demand for specialists in 
the labour market should be rejected. The matrix of strategic choice has been developed taking into account 
the prospects of students’ employment and the amount of education payment with the use of zones “Expedi-
ency of opening”, “Average expediency of opening”, “Low expediency of opening” and “Inexpedient opening.”
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Adapted Ansoff’s Matrix allows choosing the necessary strategy for further development of HEI using an 
auxiliary test. The decision of strategy choice depends on the number of positive responses to the relevant 
section. According to the results of the auxiliary test of the Ansoff’s Matrix, a higher education institution needs 
to focus its efforts on the promotion of educational services in the mass media, on TV and radio.

The proposed recommendations will help to form a positive image of a higher educational establishment 
and awareness among potential applicants from city and region. Under the conditions of constant changes of 
the external environment, the use of strategic methods is a key to the competitive growth of higher education 
institution. Balanced system and efficient management system will allow achieving the set goals with due con-
sideration of the needs and demands of consumers, customers’ requirements, and imbalance in the education 
and labour market.

HEI management mechanisms should meet innovative changes, which take place in the external environ-
ment, and take into account existing and new risk factors. Therefore, chief executives of higher education insti-
tutions should elaborate development strategies using matrix methods, adapted to their marketing activities.


