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А Н О Т А Ц І Я 

Петруня В.Ю. Аналіз маркетингового середовища в контексті прийняття 

стратегічних управлінських рішень. 

В кваліфікаційній роботі магістра розглянуто теоретико-методичні основи 

управлінського аналізу маркетингового середовища організації в контексті 

розробки та реалізації маркетингових стратегічних рішень, здійснено 

маркетинговий аналіз та маркетинговий аудит діяльності, розроблено 

рекомендації щодо вдосконалення організації маркетингової діяльності 

університетами України, зокрема Університету митної справи та фінансів. З 

урахуванням специфіки сучасної діяльності Університету митної справи та 

фінансів на ринку вищої освіти запропоновано вдосконалення організаційної 

структури управління маркетингом, надані рекомендації щодо розвитку підходів 

до позиціювання та сегментаційної стратегії, вдосконалення товарної, цінової та 

комунікаційної політики університету, що сприятиме підвищенню його 

конкурентоспроможності на ринку послуг вищої освіти.  

Ключові слова: маркетингове середовище, ринок вищої освіти, 

маркетингова стратегія, маркетинговий аналіз, управління, університет.  

 

 

 

 

SUMMARY 

Petrunia V.Y. Analysis of the marketing environment in the context of strategic 

management decisions. 

 

In master’s thesis the theoretical and methodological foundations of management 

analysis of the organization's marketing environment in the context of development and 

implementation of marketing strategic decisions, conducted marketing analysis and 

marketing audit of the activity, developed recommendations for improving the 

organization of marketing activities by the universities of Ukraine, including the 

University of Customs. Taking into account the peculiarities of the modern activity of 

the University of Customs and Finance in the higher education market, the 

organizational structure of marketing management was proposed, the recommendations 

on the development of approaches to positioning and segmentation strategy, the 

improvement of the commodity, price and communication policy of the university, 

which will promote its competitiveness, will be promoted. 

Keywords: marketing environment, higher education market, marketing strategy, 

marketing analysis, management, university.  
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