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1. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна дисципліна «Маркетингове управління навчальним 
закладом» вивчається згідно навчального плану підготовки фахівців освітньо - 
кваліфікаційного рівня магістр за спеціальністю «Управління навчальним 
закладом».

Актуальність дисципліни визначається необхідністю модернізації 
системи освіти, у тому числі загальної середньої; необхідністю формування 
професійної компетентності керівників навчальних закладів; забезпеченням 
якості надання освітніх послуг та формуванням системи 
конкурентоспроможності навчальних закладів.

Об’єктом вивчення є маркетингові механізми управління навчальним 
закладом.

Структурними складовими об’єкту вивчення є: якість освіти на рівні 
навчального закладу та маркетингові дослідження стану позиціювання 
навчального закладу.

Предметом дисципліни «Маркетингове управління навчальним закладом» 
є: забезпечення якості освіти на рівні навчального закладу.

Дисципліна «Маркетингове управління навчальним закладом» має 
міждисциплінарний характер. Вона інтегрує відповідно до свого предмету 
знання з інших освітніх і наукових галузей: філософських, соціологічних, 
економічних, психологічних тощо. Крім того, згідно навчального плану 
підготовки магістрів за спеціальністю «Управління навчальним закладом», 
дисципліна «Маркетингове управління» вивчається на самому початку 
навчання, одночасно з такими взаємопов’язаними між собою дисциплінами, як 
«Теорія організації»; «Побудова ефективної організації», «Сучасний керівник», 
«Освітній менеджмент» та ін.

Програмний матеріал дисципліни «Маркетингове управління навчальним 
закладом» відображає основні сутнісні характеристики маркетингу та його 
особливості при використанні в освіті; принципи побудови і структуру 
маркетингових досліджень; основи управління навчальним закладом і зміст 
планування його діяльності; сучасний стан, проблеми та тенденції розвитку 
навчальних закладів з урахуванням стану їх позиціювання на ринку освітніх 
послуг та ринку праці; ключові поняття освітнього маркетингу та on- q off-line 
позиціювання; також розкриває особливості організації маркетингових 
досліджень в мережі Internet, а також питання організації самостійної роботи 
здобувачів.

До робочої навчальної програми входять навчально-тематичний план 
дисципліни; програмний матеріал дисципліни за відповідними темами та 
планами лекційних і практичних занять; структуру та тематику контрольних 
робіт; перелік рекомендованих джерел, що дозволить поглибити і розширити 
знання здобувачів з даної навчальної дисципліни, розвинути практичні вміння 
застосування набутих знань у практиці професійної діяльності. Здобувачи



мають опанувати базовими знаннями, які слугують актуалізації і розумінню 
проблемних питань та структурують змістовну частину курсу.

Для засвоєння знань і формування вмінь, що передбачаються внаслідок 
вивчення дисципліни «Маркетингове управління навчальним закладом» 
використовується написання контрольної роботи й організація її виконання. 
Також, можуть бути використані такі форми індивідуальних завдань: 
підготовка рефератів, аналітичних доповідей, проектів управлінських рішень 
(програм, постанов, розпоряджень тощо).

Самостійна робота є основним засобом засвоєння здобувачами 
навчального матеріалу в час, вільний від аудиторних занять. Вона передбачає 
опрацювання монографій та інших наукових праць, підручників, навчальних і 
методичних посібників, вивчення та ознайомлення з положеннями 
законодавчих та інших нормативно-правових актів, матеріалів, отриманих 
засобами інформаційних технологій тощо.

Презентації навчальних досягнень здобувачів є певним підсумковим 
засобом контролю формування вмінь і засвоєння знань з питань маркетингового 
управління.

Навчальний курс розраховано на 6 лекційні години, 6 практичних години 
та 30 годин самостійної роботи. Усього 120 годин, що відповідає 4.0 кредитам 
Європейської кредитно-трансферної системи.

Форма підсумкового контролю -  екзамен.



2. ОПИС НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Найменування
показників

Г алузь знань, освітній 
рівень, спеціальність, 

спеціалізація

Характеристика 
навчальної дисципліни

денна
форма

навчання

заочна
форма

навчання

Кількість 
кредитів -  4

Г алузь знань 
07 «Управління та 
адміністрування»

За виборомСпеціальність 
(професійне 

спрямування): 
073 «Менеджмент»

Змістовних 
модулів -  2

Спеціалізації: 
«Управління 

навчальним закладом», 
«Медійний менеджмент 

в освіті»,
«Управління якістю 

освіти»

Рік підготовки
1-й

Семестр

Загальна 
кількість годин -  
120

2

Лекції

Тижневих годин 
для денної 
форми навчання: 
аудиторних -  14 
самостійної 
роботи здобувача 
-  106

Рівень вищої освіти: 
Другий (магістерський)

6 год.
Практичні, семінарські

8 год.
Самостійна робота
год. 106 год.

Вид контролю:

екзамен

Примітка. Співвідношення кількості годин аудиторних занять до 
самостійної і індивідуальної роботи:

для заочної форми навчання становить: 1 : 8.

3. МЕТА ТА ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Метою навчальної дисципліни є формування у здобувачів сучасних 
теоретичних і практичних знань, умінь і навичок використання сучасних 
маркетингових механізмів в управлінні навчальним закладом.

Завданнями навчальної дисципліни є: розширення знань з сутності



професійної компетентності керівників навчальних закладів з питань 
маркетингового управління навчальним закладом; сутності та структури якості 
освіти на рівні навчального закладу; сутнісних характеристик моніторингу та 
контролю, їх відмінності та доцільності використання в управлінській 
діяльності; сутнісних характеристик маркетингових механізмів у визначенні 
освітніх потреб споживачів й визначення місця навчального закладу на ринку 
освітніх послуг; вмінь застосування теоретичних знань з питань 
маркетингового інструментарію в управлінській діяльності; надання 
порівняльної характеристиці понять «моніторинг» та «контроль»; вмінь 
ефективно використовувати в управлінській діяльності контроль або 
моніторинг за їх функціональною доцільністю; організовувати маркетингові 
дослідження в плануванні діяльності навчального закладу.

Після опанування дисципліни «Маркетингове управління навчальним 
закладом» здобувач повинен усвідомлювати:
- актуальність та необхідність використання маркетингових механізмів в 

управлінській діяльності;
- різницю між моніторингом та контролем, місце маркетингу у зворотному 

зв’язку і ефективністю їх використання в управлінській діяльності за їх 
функціональною доцільністю;

- необхідність проведення маркетингових досліджень при плануванні 
діяльності навчального закладу.
Здобувач повинен знати:

- сутність професійної компетентності керівників навчальних закладів з 
питань маркетингового управління;

- сутність та структуру якості освіти;
- сутнісні характеристики маркетингу, моніторингу та контролю;
- технологію використання маркетингових механізмів в плануванні 

діяльності навчального закладу;
- сутність та необхідність маркетингових досліджень у визначенні освітніх 

потреб споживачів та місця навчального закладу на ринку освітніх 
послуг.
Здобувач повинен уміти:

- здійснювати маркетинговий аналіз стану позиціонування навчального 
закладу на ринку освітніх послуг та ринку праці.;

- порівнювати поняття «маркетинг», «моніторинг» та «контроль»;
- застосовувати теоретичні знання з питань маркетингового управління в 

плануванні діяльності навчального закладу;
- організовувати проведення та використовувати результати маркетингових 

досліджень.
Основними організаційними формами вивчення навчальної дисципліни 

є: лекції, практичні заняття, самостійна робота, виконання індивідуальних 
завдань та контрольні заходи -  презентації наробіток, іспит.



4. НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ

№
з/п

НАЗВА МОДУЛЯ / ТЕМИ КІЛЬКІСТЬ ГОДИН
Л ПР СРС Усього

1. В ступ до навчальної дисципліни. М одуль І. 
Забезпечення якості освіти ш ляхом м аркетингового 
управління навчальним закладом

4 2 54 60

1.1. Тема 1. Я кість загальної середньої освіти та  її 
інформаційні ресурси

2 13 15

1.2. Тема 2. Сутність та  характеристика маркетингового 
управління

1 14 15

1.3. Тема 3. К онтроль та  м оніторинг як механізми 
інф ормаційного забезпечення

1 14 15

1.4. Тема 4. П озиціонування навчального закладу: очне та  в 
мережі Інтернет

2 13 15

2. Змістовий модуль ІІ. О рганізація і використання 
м аркетингових дослідж ень в діяльності навчального 
закладу

2 4 54 60

2.1. Тема 5. М етодики SW OT - аналізу та  P E ST -аналізу 2 18 20
2.2. Тема 6. О рганізація м аркетингових досліджень. 1 1 18 20
2.3. Тема 7. В икористання ком п’ю терної техніки для обробки 

результатів м аркетингових дослідж ень
1 1 18 20

Разом: 6 6 108 120



6. ПРОГРАМНИЙ МАТЕРІАЛ

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ І. Маркетингові комунікації у забезпечення 
якості надання освітніх послуг

Тема 1. Вступ до навчальної дисципліни. Характеристика якості 
надання освітніх послуг.

Якість освіти як національний пріоритет і передумова національної 
безпеки держави.

Поняття «якість», «якість освіти», «освітні послугу», «якість надання 
освітніх послуг» об’єкти якості, структура якості освіти, якість умов, процесу 
та результату освіти на всіх рівнях її організації. Якість освіти на рівні 
навчального закладу.

Характеристика якості надання освітніх послуг.

Тема 2. Маркетингові комунікації: сутність, цілі, завдання
Сутнісна характеристика механізму маркетингу. Порівняльна 

характеристика класичного та освітнього маркетингу. Освітні потреби. Їх 
класифікація. Вивчення попиту споживачів освітніх послуг. Дослідження 
попиту на освітні послуги навчальних закладів. Організація діяльності 
навчальних закладів на основі задоволення попиту. Презентаційна діяльність 
навчального закладу.

Сутнісна характеристика маркетингових комунікацій.

Тема 3. Контроль та моніторинг як механізми інформаційного 
забезпечення

Моніторинг і контроль як функції управління. Створення порівняльної 
характеристики понять «Моніторинг» і «Контроль». Використання контролю і 
моніторингу для створення інформаційної бази при прийнятті управлінського 
рішення. Місце маркетингових досліджень.

Тема 4. Позиціонування навчального закладу: очне та в мережі 
Інтернет

Сутність позиціонування навчального закладу на ринку освітніх послуг. 
Характеристика очного позиціонування. Механізми позиціонування 
навчального закладу в мережі Інтернет. Використання сайту та соціальних 
мереж у позиціюванні навчального закладу. Імідж закладу. Шляхи формування 
позитивного іміджу. Програма презентаційної (іміджевої) діяльності 
навчального закладу.



ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ ІІ. Організація і використання маркетингових 
досліджень в діяльності навчального закладу

Тема 5. Методики SWOT -  аналізу та PEST-аналізу
Планування діяльності навчального закладу. Стратегічне планування. 

Програма розвитку навчального закладу. Бізнес-планування. Характеристика 
та методика SWOT -  аналізу. Характеристика та методика PEST-аналізу. 
Заповнення матриць. Формування таблиць та висновків. Створення програми 
розвитку навчального закладу на основі аналізу внутрішнього та зовнішнього 
середовища.

Тема 6. Організація маркетингових досліджень
Характеристика маркетингових досліджень. Мета їх проведення. 

Визначення напрямів і факторів дослідження і джерел інформації та критеріїв 
оцінки. Розробка опитувальної листівки з врахуванням методів вводу і 
формування бази даних та машинної обробки (питань, макету, способів 
заповнення). Механізми проведення опитування. Обробка та аналіз зібраних 
анкетних даних. Виділення ринкового сегменту. Робота з фокус-групою. 
Оцінка й інтерпретація результатів.

Тема 7. Використання комп’ютерної техніки для обробки 
результатів маркетингових досліджень

Використання комп’ютерної техніки як необхідного інструментарію. 
Використання продуктів Microsoft Office для створення інформаційної бази. 
Вимірювання стану об’єкта як необхідний процес інформаційного 
забезпечення управління. Порівняння отриманих результатів зі стандартами. 
Виявлення відхилень як сигнал для здійснення поточних або періодичних 
управлінських (самоуправлінських) впливів для спрямування освітнього 
процесу на запрограмований результат. Узагальнення даних та побудова 
Програми корекційних заходів. Контроль (самоконтроль) за виконанням 
Програми.

7. ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ ЗДОБУВАЧІВ

1. Забезпечення сучасної якості освіти та її відповідність актуальним та 
перспективним потребам особистості, суспільства та держави.

2. Способи збирання, оброблення й зберігання інформації для 
управлінських рішень.

3. Сутність та характеристика маркетингової діяльності навчального 
закладу.

4. Освітні потреби споживачів, механізм їх виявлення та напрями 
задоволення.

5. Скласти перелік нормативно-правових документів з питань забезпечення 
якості освіти.



6. Провести аналіз внутрішнього середовища навчального закладу 
(ресурсів) (SWOT-аналіз) та зовнішнього (можливості та загрози) (PEST- 
аналіз).

7. Розробити програму іміджевої (презентаційної) діяльності навчального 
закладу.

8. Проаналізувати структуру сайту власного навчального закладу. Надати 
пропозиції щодо покращення його структури.

9. Розробити маркетингове опитування щодо виявлення освітніх потреб 
споживачів за допомогою Інтернет-технологій.
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