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Актуальність теми дисертаційної роботи. 

Підвищення ефективності функціонування освітньої галузі потребує 

сьогодні впровадження відповідальності за результати своєї діяльності, гнучкості, 

підприємливості і адаптивності навчальних закладів щодо мінливих умов ринку 

праці, конкурентності, а найголовніше - вимагає стратегічного планування, 

чіткого визначення порядку дій, які б забезпечили сталий розвиток освітніх 

установ.  

Вирішення цих та багатьох інших проблем розвитку навчальних закладів 

неможливе без розширення їх самостійності, створення законодавчого підґрунтя 

для залучення додаткових фінансових ресурсів, без активного застосування у 

своїй практичній діяльності такого управління нововведення, як маркетинг.  

Дисертаційна робота присвячена поглибленню знань щодо особливостей 

застосування системи маркетингових комунікацій у стратегічному управління 

вищими навчальними закладами. Існує ряд причин, які зумовлюють необхідність 

стратегічного застосування комунікацій у ринковій діяльності закладів вищої 

освіти. По-перше, значне посилення боротьби за ринкову частку між вузами, 

споживачі яких мають ідентичні потреби. По-друге, категорія «масова споживча 

аудиторія» вже давно залишилася у минулому. Натомість існують певні гро- 

мадські кола, які ступінню прихильності до діяльності вищого навчального 

закладу та його послуг визначають загальне відношення суспільства до нього. А 



споживачі у придбанні товарів і послуг все більше керуються такими 

психологічними аспектами як «стиль життя» та «цінності». По-третє, інформація 

є ключовим елементом прогресу – фундаментом «інформаційного суспільства», в 

якому знаходиться і розвивається цивілізований світ. Вміння спілкуватися з 

цільовою аудиторією, встановлювати з нею двосторонній інформаційний зв’язок 

є проявом закладу освіти, що прогресивно розвивається.  

 

Зв'язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 

Дисертаційне дослідження виконано в рамках плану наукового дослідження 

кафедри маркетингу і логістики Сумського національного аграрного університету 

«Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах інноваційного 

маркетингу» (0119U100250). Частину досліджень було виконано в рамках 

проектів Henan Province Social Science Planning Project № 2021BZZ004; 

Дослідницького проекту гуманітарних і соціальних наук Університету провінції 

Хенань № 2022-ZDJH-0099; Дослідницького проекту гуманітарних і соціальних 

наук Університету провінції Хенань № 2022-ZZJH-158; Дослідницького проекту 

федерації соціальних наук Xinxiang No.2021-167. 

 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в наступному: 

— запропоновано концептуальний підхід до створення комплексної 

системи управління маркетинговими комунікаціями ВНЗ, що включає в себе 

дослідження, позиціонування, проектування та створення власного бренду ВНЗ, 

систему інтегрованих чинників якості вищої освіти, включаючи передачу знань, 

наукові дослідження, соціальні послуги, культурне формування, внутрішнє 

управління та задоволеність студентської аудиторії тощо. 

— удосконалено методичний підхід до опрацювання джерел даних щодо 

оцінки  стану маркетингових комунікацій на основі наукометричного аналізу за 

допомогою CiteSpace. Це дало змогу виокремити так звані «гарячі точки» 



розвитку закладу вищої освіти як самостійного бренду в межах окремої 

територіальної громади.  

— удосконалено концептуальні засади побудови бренду закладу вищої 

освіти у формуванні іміджу та підвищенні конкурентоспроможності на основі 

інтегрованої маркетингової комунікації, що передбачає тріаду комунікаційного 

змісту іміджу бренду, каналу комунікації та комунікаційного процесу.  

— набуло подальшого розвитку теоретична дефініція «Управління 

системою маркетингових комунікацій», що включає авторське бачення 

концептуального змісту з урахуванням особливостей інформаційного середовища 

КНР в медіа просторі. 

— окрім того, було розвинуто науково-практичний підхід до формування 

системи системи маркетингових комунікацій, які, на відміну від існуючих, 

враховують інформаційні потоки з притаманними регіональними особливостями 

КНР  та передбачають системний аналіз і контроль взаємодії усіх сторін-учасників 

процесу маркетингових комунікацій. 

 

Практичне значення отриманих результатів полягає в їх подальшому 

використанні закладами вищої освіти та органами управління освітою різних 

рівнів. Запропоновані практичні та методичні рекомендації впроваджені в 

діяльність Сумського національного аграрного університету та Хенанського 

науково-технологічного інституту. Співробітники відділів просування 

використовують їх для налагодження системи комунікацій з основними 

стейкхолдерами. 

 

Головні результати, отримані особисто автором  

Встановлено, що в умовах побудови системи ринкової економіки, 

китайські заклади вищої освіти змушені самостійно управляти власним розвитком 

на основі самоуправління та самообмеження. Студенти коледжу сплачуючи за 

навчання та самостійно обираючи професію, змінюють національну систему 



закладів вищої освіти та ринку праці. Дослідження показали, що за останні роки, 

зі збільшенням кількості приватних ЗВО у Китаї, посилилася конкурентна 

боротьба за якість освітнього процесу, матеріальної бази та соціальних відносин 

серед китайських університетів. Отримання освіти перестало бути послугою, а 

стало товаром з усіма притаманними йому особливостями маркетингового 

просування на ринку. З іншого боку, структурне протиріччя між ринком попиту і 

пропозиції випускників коледжів також сприяє жорсткій конкуренції на ринку 

працевлаштування студентів.  

У той же час визначено, що на етапі трансформації китайської вищої освіти 

з «елітної освіти» в «масову освіту» витрати на вищу освіту (знання) все більше 

стають невід'ємною частиною повсякденного життя людей. Дослідження 

показали, що більшість сімей будуть враховувати усі переваги та недоліки, 

зокрема бюджетне фінансування та інші чинники макросередовища, що 

впливають на споживання вищої освіти, і шукати ідеальну точку відповідності 

між особистими потребами та пропозицією освіти.  

Необхідно констатувати, що структура, якість і масштаби всіх видів вищої 

освіти на всіх рівнях не можуть повністю задовольнити численні потреби 

населення. Якісна освіта, що має власний сформований бренд стає дефіцитним 

ресурсом. Ключова гіпотеза дисертаційного дослідження полягає в тому, як 

надавати освітні послуги більш якісно, у відповідності до потреб населення та 

диверсифікованим освітнім потребам споживачів (у тому числі учнів, батьків та 

роботодавців) з врахуванням безперервного розвитку ринкової економіки. Це 

стало завданням управління вищою освітою, яке необхідно враховувати, щоб 

забезпечити кожному університету достатній рівень конкурентоспроможності та 

розвитку.  

Дослідження показують високий рівень популяризації вищої освіти в 

західних країнах, при зниженні народжуваності. Спостерігається профіцит 

освітніх ресурсів. Відповідно, йде залучення іноземних студентів, щоб 

конкурувати на світовому ринку освіти, навчаючись за кордоном. Ці ініціативи 



призвели до притоку людських ресурсів та приватних фондів у сфері вищої освіти 

в країнах, що розвиваються. Таким чином, актуалізується питання можливості 

китайських закладів вищої освіти бути більш відкритими для світу, активніше 

здійснювати міжнародні обміни та співпрацю, брати участь у міжнародній 

конкуренції на ринку освітніх послуг.  

Враховуючи, що китайські ЗВО стикаються з дедалі жорсткішою 

конкуренцією, вони повинні встановити правильну концепцію бренду, 

побудувати університетський бренд з врахування чинників 

конкурентоспроможності, реалізувати практичну побудову бренду та канали 

комунікації, а також забезпечити конкурентні переваги на перспективу. Ці заходи 

стали необхідними для того, щоб ЗВО займали домінуюче положення на 

сучасному висококонкурентному ринку вищої освіти.  

Побудова та управління системою комунікації та формуванням брендів у 

закладах вищої освіти безпосередньо відображає рівень менеджменту закладу 

освіти та ступінь його сталого розвитку, що є не лише зовнішнім вираженням 

основної конкурентоспроможності, а й своєрідною філософією управління щодо 

того, як накопичувати, отримувати та розподіляти освітні ресурси. Результати 

досліджень вказують на те, що наразі формуванню комунікаційної стратегії 

бренду приділяється все більше уваги з боку закладів вищої освіти.  

Однак необхідно констатувати, що у впровадженні маркетингових систем 

комунікацій закладів освіти нинішня ситуація не є оптимістичною. Адаптація 

стратегій маркетингових комунікацій, які тривалий час використовувалися в 

бізнес- спільноті, на індустрію вищої освіти та адаптація до неї – нова тема, яку 

терміново потрібно вивчати теоретикам та менеджменту університетів.  

Дисертаційна робота присвячена вивченню моделі управління 

маркетинговими комунікаціями закладів вищої освіти, яка адаптується до 

національних умов Китаю. Практичне значення полягає в тому, щоб китайські 

ЗВО могли формувати власні освітні бренди та отримувати вигоду від 

формулювання та реалізації стратегії маркетингових комунікацій. У даній роботі 



всебічно використовуються різні методи дослідження, проаналізовано значну 

кількість літературних джерел, проведено реалістичне спостереження, емпіричне, 

а також індуктивне і дедуктивне дослідження. Це дослідження є 

міждисциплінарним дослідженням, що включає менеджмент, маркетинг та інші 

суміжні дисципліни.  

У вступі всебічно аналізується обґрунтування теми дослідження, 

відображається її зв'язок з науковими програмами і темами, визначаються мета і 

завдання дослідження, об'єкт, предмет і критичні прийоми, вказується новизна і 

практична значимість отриманих результатів, визначається особистий внесок 

здобувача в дослідження, апробація результатів і наводяться публікації за темою 

роботи, структура і обсяг.  

У першому розділі досліджено понятійно-категорільний апарата 

дисертаційної роботи, аналізується поточна дослідницька ситуація, теоретичні 

основи і методика дослідження, а також визначаються обсяги, напрямки і 

спрямованість даного дослідження. Зокрема, в роботі розглядаються поняття і вид 

маркетингової комунікації як об'єкта управління в системі менеджменту і 

акцентується увага на визначенні і розвитку процесу інтегрованої маркетингової 

комунікації. На основі комплексного аналізу відповідної наукової літератури, 

проведено відповідні дослідження теоретичних аспектів розвитку маркетингових 

комунікацій у закладах вищої освіти Китаю та інших країн. Робота зосереджена 

на класичних теоретичних моделях, тісно пов'язаних з цим дослідженням, таких 

як маркетинг, комунікація, реклама, бренд та інтегрована маркетингова 

комунікація.  

У другому розділі аналізується поточна ситуація управління системами 

маркетингових комунікацій у закладах вищої освіти Китаю. Зокрема, 

проаналізовано вплив маркетингових комунікацій на розвиток системи 

маркетингу китайських ЗВО та визначені недоліки і проблемні питання, що мають 

місце у побудові та управлінні системами маркетингових комунікацій. В першу 

чергу це стосується аспектів управлінської організації та відповідальності 



маркетингових комунікацій, організаційного та кадрового забезпечення 

маркетингових комунікацій, законодавчого регулювання та документообігу 

маркетингової комунікації, складу засобів масової інформації маркетингової 

комунікації, змісту та каналів маркетингової комунікації.  

Проведена емпірична перевірка ефекту маркетингової комунікації у 

закладах вищої освіти шляхом визначення масштабу, формування анкети, збору 

даних, використання описової статистики, перевірки надійності та валідності, 

побудови моделі структурних рівнянь. На основі аналізу поточної ситуації та 

результатів емпіричних тестів узагальнено проблеми побудови та управління 

системами маркетингових комунікацій у китайських закладах вищої освіти.  

Дослідження показує, що в маркетингових комунікаціях обсяг інформації 

суттєво впливає на формування у користувачів сприйняття та емоцій щодо 

освітнього закладу, проте наразі наміри громадськості не є суттєвими.  

Визначено, що до ризикових чинників побудови та управлінні 

маркетинговими комунікаціями в китайських закладах вищої освіти, відносять 

недостатню поінформованість про маркетингову комунікацію, низький рівень 

управління маркетинговою комунікацією, неясність ринкової орієнтації 

маркетингової комунікації, невизначеність цільового ринку маркетингових 

комунікацій, роз'єднаність вираження маркетингової комунікаційної інформації, 

єдиний спосіб маркетингової комунікації, відсутність ефективної інтеграції 

засобів масової інформації маркетингової комунікації, відсутність адекватної 

оцінки ефекту маркетингової комунікації.  

Третій розділ присвячений побудові моделі управління системою 

маркетингових комунікацій китайських закладів вищої освіти. Запропоновано 

організаційно-управлінський механізм оптимізації управління поточною 

системою маркетингових комунікацій китайських ЗВО, щоб допомогти їм 

покращити ефект від маркетингових комунікацій. Запропоновано концептуальну 

модель реалізації стратегії маркетингових комунікацій китайських закладів 

освіти, де ефект від маркетингової комунікації має бути забезпечений через аналіз 



ринку, впровадження конкретних адаптивних стратегій маркетингових 

комунікацій та оцінку її ефективності.  

Був проведений аналіз звіту перевірки на плагіат на наявність текстових 

запозичень (програма Strike plagiarism). Рецензенти дійшли висновку, що 

дисертаційна робота Wu LingLing на тему  «Management of marketing 

communications system of higher education institutions in China» є результатом 

самостійних досліджень здобувача і не містить елементів плагіату та запозичень 

згідно постанови КМУ від 12.01.2022 № 44 п. 9. Використані ідеї, результати і 

тексти інших авторів мають посилання на відповідне джерело. 

 

Повнота викладення матеріалу дисертації у наукових публікаціях. 

Основні результати наукових досліджень опубліковано у 13 наукових 

статтях: 3 статті у фахових виданнях України, 2 статті у журналах, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science, решта – в інших журналах та 

матеріалах конференцій. 

Статті в наукових виданнях, включених до переліку фахових 

наукових видань України: 

1. Wu Lingling (2021). Progress And Prospects of Research on Brand Building 

and Communication Effectiveness of Local Universities in China. International 

scientific journal «Internauka». Series: «Economic sciences». 6 (50), vol. 2, 15-19. 

https://doi.org/10.25313/2520‐2294‐2021‐6‐7312  

2. Wu Lingling & Fuli, C. (2021). Role of AI Technology in Brand Building of 

Chinese Higher Education Institution–Thought Based on Integrated Marketing 

Communication. Маркетинг і цифрові технології, 5(2), 7-13. 

https://doi.org/10.15276/mdt.5.2.2021.1  

3. Wu Lingling, Fuli, C., & Fenghe, Z. (2021). The dual margin of Chinese 

agricultural products export to Japan. Management and Entrepreneurship: Trends of 

Development, 2(16), 42-53. https://doi.org/10.26661/2522-1566/2021-1/16-04  



Статті в періодичних наукових виданнях, індексованих у базах даних 

Web of Science Core Collection та/або Scopus: 

4. Wu Lingling, Yuriy Danko, Fuli Chen, Xuefeng Yao and Fenghe Zhang 

(2022). Mapping the literature of integrated marketing communications: A scientometric 

analysis using CiteSpace. Innovative Marketing, 18(1), 152-167. 

https://doi.org/10.21511/im.18(1).2022.13 (Scopus)  

5. W. Lingling, Yu. Danko, А. Artyukhov, T. DluhopolskA, I. Markovych 

(2022) Marketing communication strategies of colleges and universities based on spatial 

and temporal distribution of students. Академічний огляд. 2(57), 59-68 

https://doi.org/10.32342/2074-5354-2022-2-57-5 (Web of Science)  

Інші публікації: 

6. Danko Yuriy, & Wu Lingling. (2021). Progress and Prospects Research in 

Marketing Communication: Chinese and Western Approaches. International Journal of 

Innovation, Creativity and Change. Volume 13, Issue 7, 743-754. 

7. Wu Lingling (2021). Research on the influence and release content of 

WeChat official account in HEIs -- a case study of HEIs in Henan Province Journal of 

Xinxiang University (07), 48-50+69. 

8. Chen, F.L., Wu, L.L. & Hu, Q.H. (2019). Research on brand image 

construction of HEIs based on official microblogs--Henan Institute of Science and 

Technology as an example. Communication Power Research (27), 97+99.  

9. Chen Fuli, Wu Lingling & Wang Huan. (2019). Research on the problems 

and strategies of new media platforms in secondary colleges of higher education - a 

perspective of educational information technology application. Communication Power 

Research (23),104-105.  

10. Chen, F.L. & Wu, L.L.. (2019). Research on brand-building strategies of 

universities in the new media environment. New Media Research (12), 39-41. 

https://doi.org/10.16604/j.cnki.issn2096-0360.2019.12.013  

11. Wu Lingling (2019). Combing of IMC Theory and Analysis Research Status 

in China. Proceedings of the scientific and practical conference of teachers, graduate 



students and students of the Sumy National Agrarian University (November 17-19, 2019, 

Sumy), 326.  

12. Wu Lingling (2019). Higher Education Marketing Research in China. 

Development of the country's economic system in the context of international 

cooperation, Proceedings of the international scientific and practical conference (May 

12-15, 2019, Poltava), 16-17.  

13. Wu, L., & Danko, Y. (2021). Research on the role of artificial intelligence 

technology in universities brand integrated marketing communication. Грааль науки, 

(2-3), 83-85. https://doi.org/10.36074/grail-of-science.02.04.2021.015  

 

Зауваження і побажання до змісту. 

Характеризуючи дисертаційну роботу Wu LingLing в цілому, слід 

зазначити, що вона, безперечно, має актуальність, наукову і практичну 

значимість. При рецензуванні роботи виникли деякі питання дискусійного 

характеру, зауваження та пропозиції:  

1. Таблиця 1.3 потребує пояснення графічних елементів в останньому 

стовбчику. 

2. Пункт 2.2 доцільно було б презентувати за допомогою графічних 

об’єктів, що додало б виграшного виду інформації. 

3. Об’єкти 2.1 та 2.5 доцільно було б перенести до пункту 1.3, бо це 

основа методологічних досліджень автора.  

4. Враховуючи вагомість висновків дисертанта, що базуються на 

результатах опитувань експертів комунікаційної політики, доцільно було б у 

розділі 2 дисертаційної роботи не тільки оцінювати рівень узгодженості думок 

експертів, а й навести оцінку їх компетентності. 

5. Вважаю, що доречним було б надати у роботі коротку характеристику 

кожного варіаційного елементу системи оцінки маркетингових комунікацій, 

систематизація яких наведена у таблиці 2.1 та далі по тексту дисертації.  



6. Для управління поведінкою споживачів, закладу вищої освіти доцільно 

використовувати саме крауд-технології, що дозволить більш ефективно управляти 

комунікаціями зі споживачами послуг. Тому вважаю, що в проведеному 

дослідженні доцільно було б використовувати саме цей термін, який вказує на 

спрямування залучення ефекту від взаємодії учасників співтовариств для 

досягнення цілей маркетингової компанії з використанням принципу 

оптимального управління.  

7. В роботі зазначено, що у процесі управління маркетинговими 

комунікаціями в соціальній мережі необхідно врахувати вплив співтовариств та 

розглядати новий підхід до управління комунікативним процесом у мережі, що 

базуватиметься на відповідних принципах. Але у роботі автором не було 

враховано такі принципи, як: багатовекторність інформаційно-комунікативного 

впливу та його нелінійність; асиметричність інформацій та неоднорідність 

комунікативного простору. Але можливо це і є особливість комунікаційної 

політики засобів масової інформації в КНР, про що неодноразово наголошує автор 

дослідження. 

Проте вказані зауваження та побажання принципово не впливають на 

загальну позитивну оцінку дисертаційної роботи, не є принциповими та не 

знижують її досить високої загальної оцінки.  

 

Відповідність дисертації спеціальності та профілю ради: 

Дисертаційна робота У ЛіньЛінь (Wu LingLing) «Management of 

marketing communications system of higher education institutions in China», яка 

подана до захисту у спеціалізовану вчену раду на здобуття ступеня доктора 

філософії з галузі знань 07 Управління та адміністрування  за спеціальністю 073 

Менеджмент за своїми актуальністю, науково-теоретичним рівнем, основними 

результатами обґрунтованості, основними положеннями і результатами 

опублікованими у фахових виданнях, новизна постановки та практичним 

значення відповідає вимогам наказу МОН України № 40 від 12 січня 2017 року 



«Про затвердження вимог до оформлення дисертації» та Постанові Кабінету 

Міністрів України  від 12 січня 2022 р. № 44  «Про затвердження Порядку 

присудження ступеня доктора філософії та скасування рішення разової 

спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти, наукової установи про 

присудження ступеня доктора філософії» із змінами, внесеними згідно з 

Постановою КМ № 341 від 21.03.2022. Зміст дисертації відповідає паспорту 

спеціальності. 
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