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Завданнями магістерської роботи є: з’ясовати місце та роль вищої освіти у

формуванні людського капіталу; розкрити маркетингову функцію управління

закладами вищої освіти; довести сутність маркетингових досліджень пропозиції

освітніх послуг закладами вищої освіти; проаналізувати пропозицію закладів

вищої освіти у сегменті «молодші спеціалісти» локального ринку освітніх

послуг; виконати аналіз пропозиції пропозицію закладів вищої освіти у

сегменті «бакалаври» локального ринку освітніх послуг; здійснити аналіз

пропозиції пропозицію закладів вищої освіти у сегменті «магістри» локального

ринку освітніх послуг; визначити базові умови запобігання надлишкової

пропозиції у сегментах ринку освітніх послуг; сформовати систему контролю

формування інформаційної бази маркетингового управління закладами вищої

освіти.
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