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О б ’єкт дослідження - процес розбудови маркетингової освіти на теренах
Полтавщини.

Предмет дослідження - теоретичні, методичні і прикладні аспекти
розбудови маркетингової освіти на теренах Полтавщини.

Мета роботи - упорядкування наукових засад та формування практичного
інструментарію щодо визначення стану та перспектив розбудови маркетингової
освіти на теренах Полтавщини.

Для досягнення поставленої мети в роботі розв’язані такі завдання:
з ’ясовано зміст спеціальності «Маркетинг» як освітньої послуги у контексті
концепції маркетингу; висвітлено регіоналізацію як складову розбудови вищої
освіти України; визначено місце та роль маркетингової освіти у регіональному
просторі вищої освіти; конкретизовано регіональні відмінності розбудови вищої
освіти України; виконано аналіз розбудови маркетингової освіти на теренах
Полтавщини; позиціоновано спеціальність «Маркетинг» у номенклатурі послуг
закладу вищої освіти; систематизовано якісні риси компонентів маркетингової
освіти як умова її розбудови на теренах Полтавщини; побудовано 
інструментарій сегментації ринкових компонентів як напрям розбудови 
маркетингової освіти на теренах Полтавщини.

Робота містить: 108 сторінок, 11 таблиць, 10 рисунків, список 
використаних джерел: 68 найменувань.

Ключові слова: вища освіта, вищий навчальний заклад, маркетинг, 
маркетингова освіта, освітня послуга, розбудова, спеціальність, Полтавщина.
 



ABSTRACT

Alexander Kurilov. Scientific and practical principles o f development of
marketing education in the territory of Poltava region. Manuscript. Master's Degree 
for Master's Degree in 075 - Marketing. Kremenchug Mykhailo Ostrogradsky 
National University, Kremenchug, 2019

The object of the research is the process of developing marketing education in 
the territory of Poltava region.

The subject o f research is theoretical, methodical and applied aspects of
development o f marketing education in the territory of Poltava region.

The purpose o f the work is the organization of scientific bases and the 
formation of practical tools for determining the status and prospects of development o 
f marketing education in the territory of Poltava.

In order to achieve this goal, the following tasks have been solved in the work:
marketing concepts; regionalization has been highlighted as an integral part of higher
education o f Ukraine; the place and role o f marketing education in the regional area 
of higher education is determined; specifies regional differences in the development 
of higher education in Ukraine; analysis o f development of marketing education in 
the territory of Poltava region; Marketing specialty is positioned in the nomenclature 
of higher education institution services; qualitative features of marketing education
components as a condition o f its development in the territory o f Poltava region are
systematized; tools for segmentation of market components as a direction of
development o f marketing education in the territory of Poltava region are built.

The work contains: 108 pages, 11 tables, 10 figures, list of sources used: 68 
titles.

Keywords: higher education, higher education institution, marketing, 
marketing education, educational service, development, specialty, Poltava region.


