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ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ВІДДІЛ МАРКЕТИНГУ 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
1. Відділ маркетингу (далі - Відділ) є структурним підрозділом Відкритого міжнародного 

університету розвитісу людини "Україна" (далі - Університет). 
2. У своїй діяльності Відділ керується Конституцією України, законами України, постановами 

Верховної Ради України, указами та розпорядженнями Президента України, постановами та 
розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядчими та нормативними документами 
Міністерства освіти і науки України, Статутом Університету, наказами і розпорядженнями 
Президента Університету, Положенням про Департамент стратегії розвитку університету, 
Положенням про Управління маркетингу та реклами і цим Положенням. 

3. Відділ здійснює свою діяльність у відповідності з планом роботи, що складається на рік і 
затверджується Проректором зі стратегії розвитку університету. 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 
Основними завданнями, які покладаються на Відділ, є: 
2.1. Забезпечення якості управління Університетом шляхом відпрацювання системного 

управлінського підходу щодо: 
• визначення довгострокової стратегії формування іміджу Університету; 
• впровадження заходів, спрямованих на зміцнення корпоративної культури Університету; 
• довгострокового планування, спрямованого на забезпечення стабільної конкурентної 

переваги на ринку освітніх послуг; 
• розвитку ресурсного забезпечення Університету рекламно-інформаційною та іміджевою 

продукцією (розробка системи розподілу і перерозподілу ресурсів). 
2.2. Розробка розділів довгострокового бізнес-плану стратегічного розвитку Університету, що 

стосуються маркетингової діяльності, консультування структурних підрозділів Університету щодо 
розробки маркетингових складових власних стратегічних і оперативних планів роботи та 
узгодження їх із корпоративним бізнес-планом. 

2.3. Розробка системи якісних критеріїв та кількісних показників маркетингової діяльності 
Університету, здійснення аналізу іміджевої, збутової, рекламно-інформаційної діяльності, розробка 
рекомендацій щодо підвищення ефективності. 

2.4. Формування постановки задачі для автоматизації маркетингової діяльності Університету в 
рамках комплексної інформаційно-аналітичної системи управління Університетом, що пов'язує: 

• бухгалтерський облік; 
• бюджети: 

II збуту освітніх продуктів і послуг (за видами і підрозділами); 
•І постачання іміджевої та рекламно-інформаційної продукції; 
•І виробництва іміджевої та рекламно-інформаційної продукції; 
•і розподілу іміджевої та рекламно-інформаційної продукції; 

• управлінський облік маркетингової діяльності (по видах діяльності, по видах 
продуктів/послуг, по постачальниках/підрядниках, по клієнтах, по підрозділах); 

• документообіг (нормативно-розпорядча документація, договори з постачальниками і 
підрядниками та супровідна документація до них, пропозиції та прайс-листи від 
постачальників/підрядників); 



• інформаційний обіг (збір, обробка і збереження вхідних даних; формування вихідних даних 
і доставка їх цільовим аудиторіям); 

• інформаційне забезпечення прийняття управлінських рішень у галузі маркетингу; 
• бази даних людських ресурсів (по клієнтах і кадрах) та матеріальних ресурсів; 
• організацію процесу виробництва рекламно-інформаційної та іміджевої продукції. 
2.5. Здійснення аналізу тенденцій та перспектив ринку освітніх послуг чи його окремих 

сегментів. 
2.6. Організація та проведення маркетингових досліджень зовнішнього середовища стосовно 

розміру ринку, цільових груп клієнтів, асортименту і якості послуг і продукції, цінової та збутової 
стратегій, рекламно-збутових технологій, кадрової політики, навчально-методичного забезпечення, 
собівартості послуг конкурентів та особливостей їх надання. 

2.7. Розробка концепції формування іміджу Університету. 
2.8. Розробка маркетингової стратегії Університету на ринку освітніх послуг, комплексного 

плану і кошторису маркетингових заходів, ПР- і рекламних кампаній, організація, координація та 
здійснення заходів, спрямованих на просування Університету на ринок освітніх послуг і збільшення 
частки ринку, організація виготовлення рекламно-інформаційної та іміджевої продукції та 
розміщення рекламно-інформаційних матеріалів у ЗМІ, на внутрішніх і зовнішніх носіях. 

2.9. Здійснення маркетингового аудиту внутрішнього стану організації. 
2.10. Налагодження та зміцнення зв'язків із зовнішніми організаціями, зокрема із зовнішніми 

ЗМІ. 

3. ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 
Відповідно до завдань, визначених цим Положенням, на Відділ покладаються такі функції: 
3.1. Аналітичний маркетинг освітньої галузі: 
3.1.1. Здійснення моніторингу тенденцій і перспектив у галузі освіти як в Україні, так і у світі, 

створення банку даних інноваційних ідей у галузі освіти. 
3.1.2. Підготовка пропозицій щодо впровадження нових напрямків діяльності та асортименту 

продукції і послуг. 
3.2. Управління якістю маркетингової діяльності: 
3.2.1. Надання консультаційної допомоги та координація роботи структурних підрозділів 

Університету щодо розробки стандартів якості з маркетингової (іміджевої та збутової) складової їх 
діяльності. 

3.3. Маркетингові дослідження (ринку, продукції/послуг, конкурентів, споживачів, 
каналів збуту, комунікацій): 

3.3.1. Організація та проведення маркетингових досліджень зовнішнього та внутрішнього 
середовища, здійснення SWOT і STEP - аналізу. 

3.3.2. Визначення рейтингу конкурентів, ринкової позиції та частки Університету на ринку 
освітніх послуг на національному і регіональних ринках. 

3.3.3. Створення і оновлення бази даних конкурентів. 
3.3.4. Моніторинг рекламно-збутової діяльності конкурентів. 
3.4. Репутаційний менеджмент: 
3.4.1. Розробка планів заходів, спрямованих на формування іміджу Університету, формування 

єдиної концепції творення іміджу, інформування підрозділів, контроль за дотриманням визначених 
стандартів. 

3.4.2. Координація діяльності, спрямованої на поступальне формування корпоративної 
культури Університету. 

3.4.3. Моніторинг інформаційної присутності Університету в інформаційно-комунікаційному 
середовищі. 

3.5. Планування і здійснення маркетингової діяльності: 
3.5.1. Формування плану і кошторису маркетингових заходів базової структури Університету, 

організація і контроль за його виконанням, аналіз відхилення фактичних показників від 
запланованих. 



3.5.2. Надання консультаційної допомоги територіально відокремленим структурним 
підрозділам: Університету щодо розробки планів маркетингової діяльності. 

3.5.3. Консультування, організація семінарів для співробітників і викладачів Університету з 
різних аспектів здійснення профорієнтаційної, збутової та рекламно-інформаційної діяльності. 

3.6. Формування стратегії у галузі збутової діяльності: 
3.6.1. Участь у формуванні кадрової політики Університету стосовно розробки системи 

стимулювання за результатами профорієнтаційної і збутової діяльності. 
3.6.2. Формування баз даних цільових груп клієнтів (середніх навчальних закладів, ВНЗ І-ІІ 

рівня акредитації, підприємств і організацій) з метою системної розробки каналів збуту. 
3.7. Розробка ПР- і рекламних кампаній та організація їх впровадження: 
3.7.1. Планування комплексних і локальних (брендових) ПР- і рекламних кампаній. 
3.7.2. Координація участі Університету у виставках, семінарах, конференціях, що мають 

безпосередній вплив на формування іміджу. 
3.7.3. Моніторинг якості університетських Інтернет-ресурсів, розробка пропозицій щодо їх 

удосконалення. 
3.8. Виробництво рекламно-інформаційної, іміджевої та сувенірної продукції: 
3.8.1. Розробка рекламних слоганів. 
3.8.2. Збір інформації від структурних підрозділів для виготовлення рекламно-інформаційних 

та іміджевих матеріалів. 
3.8.3. Написання, коригування та оновлення змісту і дизайну рекламно-інформаційних 

повідомлень, статей, укладання методичних та довідково-інформаційних розробок (набір, 
орфографічна і стилістична правка текстів, обробка фотографій, розробка дизайн-проектів, верстка, 
підготовка оригінал-макетів). 

3.8.3. Візуалізація досягнень Університету у вигляді наочних графіків, діаграм, схем, 
аналітичних таблиць. 

3.8.4. Організація постачання матеріалів для забезпечення виробничого процесу (визначення 
асортименту й обсягу, проведення тендерів на відбір постачальників / підрядників). 

3.8.5. Формування замовлень на транспортування матеріалів і готової продукції, оформлення 
доручень на їх отримання. 

3.8.6. Підтримання у належному стані виробничого обладнання Відділу, подання заявок на 
необхідне технічне обслуговування, вчасне забезпечення запасними частинами і. розхідними 
матеріалами. 

3.8.7. Виробництво друкованих рекламно-інформаційних матеріалів (флаєрів, буклетів, 
плакатів, оголошень тощо). 

3.8.8. Організація виробництва рекламних роликів і фільмів в аудіо- і відеоформатах, розробка 
ідеї і концепції, участь у розробці сценаріїв, управління якістю продукції. 

3.8.9. Виробництво тематичних електронних презентацій під конкретні цільові аудиторії. 
3.8.10. Організація виробництва іміджевої та сувенірної продукції (розробка асортименту, 

дизайну, створення оригінал-макетів, визначення накладів і часових меж, контроль виконання 
підрядниками договірних зобов'язань і оплати за роботи та послуги). 

3.8.11. Контроль якості перших примірників рекламної та іміджевої продукції. 
3.8.12. Організація коригування, додрукарської підготовки і друку інформаційних матеріалів 

підрозділів на обладнанні, яке рахується за Відділом. 
3.8.13. Підготовка відкоригованої інформації для змістового наповнення офіційного \VEB-

сайту Університету. 
3.18.14. Виготовлення, оформлення та оновлення внутрішніх і зовнішніх стендів. 
3.8.15. Оформлення демонстраційних і виставкових шаф. 
3.9. Організація і моніторинг розміщення ПР- і рекламних матеріалів: 
3.9.1. У власних і незалежних ЗМІ, у тому числі електронних (преса, радіо, телебачення, 

Інтернет), зокрема координація розробки медіапланів. 
3.9.2. У довідниках для вступників. 
3.9.3. В іміджевих виданнях. 
3.9.4. На транспорті. 
3.9.5. У ліфтах. 



3.9.6. У супермаркетах. 
3.9.7. На зовнішніх носіях реклами (біл-борди, тролі, банери, вуличні покажчики, дошки 

оголошень тощо). 
3.10. Забезпечення потреб у рекламно-інформаційній, іміджевій та сувенірній продукції: 
3.10.1. Збір замовлень, консультування і координація структурних підрозділів Університету 

щодо розробки планів потреби у рекламно-інформаційній, іміджевій та сувенірній продукції, 
спрямованих на вдосконалення системи розподілу і перерозподілу ресурсів. 

3.10.2. Розробка нормативів забезпечення підрозділів і заходів рекламно-інформаційною, 
сувенірною та іміджевої продукцією. 

3.10.3. Забезпечення підрозділів Університету і загальноуніверситетських заходів рекламно-
інформаційною, іміджевою і сувенірною продукцією. 

3.10.4. Ведення обліку забезпечення підрозділів рекламно-інформаційною, іміджевою та 
сувенірною продукцією. 

3.11. Управління складським господарством: 
3.11.1. Приймання за кількістю і якістю виготовленої рекламно-інформаційної, іміджевої та 

сувенірної продукції. 
3.11.2. Забезпечення належних умов зберігання матеріальних цінностей. 
3.11.3. Контроль відповідності термінів придатності матеріалів, розхідних матеріалів, готової 

продукції. 
3.11.4. Ведення складського обліку. 
3.11.5. Проведення інвентаризацій. 
3.11.6. Ведення відпуску товарів зі складу. 
3.12. Документообіг: 
3.12.1. Підготовка, збір віз, підписання наказів і розпоряджень стосовно маркетингової 

діяльності. 
3.12.2. Підготовка, збір віз, підписання договорів із постачальниками і підрядниками та 

супровідної документації до них (специфікацій, рахунків-фактур, актів виконаних робіт), вчасне 
передавання їх по ланцюгу документообігу. 

3.12.3. Заповнення накладних на відпуск продукції. 
3.12.4. Підготовка статистичних і аналітичних звітів з маркетингової діяльності. 
3.12.5. Зберігання документації Відділу у належному стані та у відповідності із існуючими 

вимогами законодавства. 
3.13. Інформаційна та архівна діяльність: 
3.13.1. Розгляд пропозицій від постачальників та підрядників і підготовка рішень щодо їх 

прийняття / відхилення. 
3.13.2. Відвідування виставок у сфері маркетингової та рекламної діяльності, освітянських 

виставок, збір і структурування матеріалів. 
3.13.3. Пошук, відбір і аналіз доступної маркетингової інформації (аналітичні огляди у пресі та 

в Інтернеті, бази даних в Інтернеті та розповсюджувані на дисках, статті у фахових журналах, 
ділових газетах, результати маркетингових і соціологічних досліджень, рейтингів, звіти МОН 
України тощо). 

3.13.4. Розробка номенклатури інформаційних ресурсів: Відділу. 
3.13.5. Сортування інформації Відділу на паперових і електронних носіях, формування 

відповідних папок. 
3.13.6. Інформування підрозділів Університету та ТВСП з питань, які належать до компетенції 

Відділу. 
3.13.7. Формування банку зразків рекламно-інформаційної, іміджевої та сувенірної продукції, 

структуризація і ведення друкованого й електронного, фото-, аудіо- і відеоархіву матеріалів про 
Університет для використання у виробничому процесі та вибіркового передавання до 
університетського музею. 

3.13.8. Розробка форм звітності, збір і аналіз даних для визначення іміджевих показників, 
показників, що характеризують рівень доступу до освіти та інновації в галузі маркетингу. 

3.14. Фінансово-збутова діяльність: 



3.14.1. Реалізація продукції студентам, співробітникам і представникам ТВСП, документальне 
оформлення, облік і передача грошових надходжень. 

3.14.2. Пошук зовнішніх джерел фінансування, залучення спонсорів для проведення ПР-
заходів Університету. 

3.14.3. Пошук рекламодавців для розміщення їх рекламно-інформаційних матеріалів в 
університетських ЗМІ. 

3.15. Фінансово-логістична діяльність: 
3.15.1. Проведення переговорів із постачальниками / підрядниками щодо мінімізації витрат. 
3.15.2. Організація проведення тендерів на відбір постачальників / підрядників з метою 

оптимізації співвідношення ціна / якість, час, умови оплати, постачання, гарантійного 
обслуговування тощо. 

3.16. Зв'язки із зовнішніми організаціями: 
3.16.1. Підтримка зв'язків із зовнішніми організаціями, у першу чергу ЗМІ, сприяння 

піднесенню іміджу Університету. 
3.16.2. Розробка можливого переліку і підготовка пропозицій структурним підрозділам 

Університету щодо створення ПР-приводів. 
3.16.3. Підготовка і розсилання прес-релізів з метою запрошення журналістів на ПР-заходи 

Університету. 
3.16.4. Здійснення акредитації журналістів на ПР-заходи Університету. 
3.16.5. Проведення прес-конференцій. 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ 
Відділ для вирішення покладених на нього завдань та визначених функцій має право: 
4.1. Визначати стратегію, основні напрямки розвитку та планування своєї діяльності 

відповідно до завдань та функцій, визначених Положенням. 
4.2. Отримувати від структурних та територіально відокремлених структурних підрозділів 

Університету будь-які установчі, бухгалтерські, звітні, статистичні, нормативні та інші матеріали, 
що характеризують їх діяльність, з метою здійснення аналізу та визначення стратегії розвитку. 

4.3. Отримувати від структурних підрозділів Університету інформацію (в паперовому чи 
електронному вигляді), необхідну для вирішення завдань і виконання функцій Відділу, визначених 
цим Положенням. 

4.4. Здійснювати контроль (безвиїзний та з виїздом на місця) достовірності отриманої від 
структурних і територіально відокремлених структурних підрозділів інформації, надавати їм 
методичну та практичну допомогу. 

4.5. В межах своєї компетенції представляти Університет в усіх державних та громадських 
установах. 

5. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ 
Відділ у своїй діяльності співпрацює з усіма структурними підрозділами базової структури, 

інститутами, факультетами і територіально відокремленими структурними підрозділами в межах 
повноважень, визначених цим Положенням. 

6. СТРУКТУРА ТА КАДРОВИЙ СКЛАД ВІДДІЛУ 
Структура та кадровий склад Відділу відображені в додатку до цього Положення, який є 

його невід'ємною частиною. 
Структура та чисельність Відділу затверджуються Президентом Університету. 
Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та звільняється з неї наказом 

Президента Університету за поданням Проректора зі стратегії розвитку університету. 
Начальник Відділу несе персональну відповідальність за діяльність Відділу, виконання всіх 

завдань і функцій, передбачених цим Положенням. 
Начальник Відділу розподіляє завдання і функції між співробітниками Відділу. 



За відсутності начальника Відділу (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його обов'язки 
тимчасово виконує начальник Управління маркетингу та реклами. 

7.1. Іміджеві показники - показники, які безпосередньо впливають на формування репутації 
Університету на різних рівнях, включаючи: 

- міжнародному; 
- національному; 
- загальноуніверситетському; 
- регіональному. 
7.2. Рівень доступу до освіти (просування на ринок освітніх послуг і продуктів, ефективність 

вступної кампанії, включаючи: 
7.2.1. Диверсифікацію і збалансованість плану маркетингових заходів. 
7.2.2. Ефективність бюджету маркетингових заходів (своєчасність і якість заходів, рівень 

фінансування). 
7.2.3. Гнучкість умов вступу та їх відповідність законодавству України. 
7.2.4. Кількість і ефективність проведених ПР-заходів, спрямованих на залучення вступників. 
7.2.5. Кількість і якість виробленої рекламно-інформаційної продукції. 
7.2.6. Кількість, якість, фінансова обґрунтованість і ефективність розміщення рекламних і ПР-

повідомлень у власних та сторонніх ЗМІ. 
7.3. Маркетингові інновації, включаючи: 
7.3.1. Кількість, якість і ефективність впроваджених маркетингових інновацій (введення у 

вживання будь-якого новоствореного або значно вдосконаленого продукту (товару чи послуги) або 
процесу, нового методу маркетингу в діяльності Університету), як створених Університетом, так і 
сторонніми організаціями). 

7.3.2. Кількість, якість і ефективність створення Університетом маркетингових інновацій. 
7.4. Підтримка процесу прийняття якісних управлінських рішень: 
7.4.1. Кількість і обсяг аналітичних та статистичних маркетингових і соціологічних 

досліджень, оглядів, довідок, звітів. 
7.5. Рівень автоматизації процесів управління діяльністю Відділу, включаючи: 
7.5.1. Обсяг, якість і ефективність створених Відділом та використовуваних баз даних і банків 

знань для вирішення управлінських завдань. 

Погоджено 
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розвитку університету 
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