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1. ОПИС ДИСЦИПЛІНИ
Найменування показників

Денна

Заочна
Лекції:

Кількість кредитів:4
Модулів:1
Загальна кількість годин: 120
Рік вивчення дисципліни за навчальним
планом:1
Семестр: 1-2
Тижневе навантаження (год.):
- аудиторне: 3
- самостійна робота: 6
Форма підсумкового контролю: залік
Мова навчання: українська

Розподіл годин за навчальним планом

16
4
Практичні заняття:
Лабораторні заняття:
Семінарські заняття:
16
4
Консультації:
Індивідуальні заняття:
Самостійна робота:
88
112

2. МЕТА ДИСЦИПЛІНИ
Предмет вивчення навчальної дисципліни основні положення теоретичних засад
управлінської діяльності (закони, закономірності, методи, функції, принципи, категорії
механізми, моделі, тощо); практика управління організаціями соціальної сфери;
проєктування систем менеджменту і маркетингу в соціальній сфері.
Метою вивчення дисципліни «Менеджмент та маркетинг соціальної сфери» є:
формування у здобувачів освіти цілісного уявлення про галузеву систему менеджменту і
маркетингу; опанування принципів, методів і технології управління у соціальній сфері в
ринкових умовах.
Передумови для вивчення дисципліни базується на вивченні таких дисциплін, як
«Теорія менеджменту», «Маркетинг», «Економіка підприємства».
Міждисциплінарні зв’язки дисципліна «Менеджмент та маркетинг соціальної
сфери» є підґрунтям для подальшого вивчення дисциплін «Стратегічний менеджмент та
маркетинг», «Теорія менеджменту», «Маркетинг», «Економіка підприємства».
3. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ
У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен набути такі результати
навчання:
1. Знання:
- сутності, основних принципів та законів діяльності соціальних організацій;
- основних понять і категорії менеджменту та маркетингу організацій;
- факторів зовнішнього і внутрішнього середовища, що впливають на
ефективність функціонування організації;
- етапів життєвого циклу організації та особливості менеджменту на різних
етапах життєвого циклу підприємства;
- методів маркетингового дослідження;
- специфіки управління різновидами підприємств та їх об'єднань;
- методів забезпечення ефективності управління організацією соціальної сфери;
- методів управління організаціями;
- напрямків організаційного розвитку організацій соціальної сфери.

2. Уміння
- використовуючи теоретичну базу у сфері менеджменту організацій, знання
механізмів створення та реєстрації підприємств різної організаційно-правової
форми, навчитися успішно застосовувати їх на практиці для роботи в умовах
ринку;
- аналізувати життєвий цикл організації, принципи і закони її функціонування;
- використовувати сучасні методи управління організаційними структурами та
маркетингові інструменти формування іміджу організації та просування
продуктів і послуг організації на ринку;
- складати статути, положення про структурні підрозділи та посадові інструкції,
розподіляти робочі місця, аналізувати процес розпорядчої діяльності,
делегування та інструктування;
- оцінювати фактори ризику та антикризового управління;
- проводити діагностичне дослідження управління організацією;
- застосовувати методи оцінки ефективності управління організацією.
3. Комунікація:
- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та
пояснень, що їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців, зокрема до осіб, які
навчаються;
- використання державної мови у професійній діяльності;
- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та
оприлюднення результатів наукової праці.
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4. Автономність та відповідальність:
- прийняття рішень у складних і непередбачуваних умовах, що потребує
застосування нових підходів та прогнозування;
- відповідальність за розвиток професійного знання і практик, оцінку
стратегічного розвитку команди;
- здатність до подальшого навчання.
4. ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛІНИ
Кількість годин
Кількість годин
(денна форма навчання)
(заочна форма навчання)

2

13

2

2

13

13

2

13

5.

6.

7.

8.

соціальної сфери
Особливості та
4
перспективи
розвитку маркетингу
організації
соціальної сфери
Технологія
4
маркетингових
досліджень в
організаціях
соціальної сфери
Маркетингові
4
дослідження в
діяльності
організацій
соціальної сфери
Політика
4
маркетингових
комунікацій в
діяльності соціальної
сфери
Проміжний контроль
Разом: 32

2

2

12

14

2

2

12

14

2

2

10

14

2

2

10

14

16

4
88

4
112

16

8

4

4

5. ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
5.1. Зміст навчальної дисципліни за темами
Тема 1 Стратегічний менеджмент з організації соціальної сфери
Менеджмент з організації соціальної сфери, його сутність. Соціальна сфера як об’єкт
управління: сутність, види, цілі та завдання діяльності. Функції управління, їхній зміст.
Характеристика загальних функцій управління. Управлінський цикл: аналіз (діагностика),
планування (проєктування), організація (координування), контроль (оцінювання),
регулювання (корекція).
Закони менеджменту. Стратегія менеджменту. Стратегічне
управління, його ознаки. Переваги стратегічного управління над оперативним. Компоненти
стратегічного управління. Основні етапи стратегічного планування діяльності організації
соціальної сфери.
Інноваційні підходи до менеджменту в організації соціальної сфери. Управлінські
інновації. Принципи. Структура інноваційного менеджменту.
Тема 2 Структура управління організацією соціальної сфери
Структура органів управління соціальною сферою в Україні. Поняття "організація".
Роль менеджера, його соціальне призначення. Потреби людей в організації. Спільні риси
організацій, вимоги до них. Ознаки організації як спільноти. Закони функціонування та
розвитку організації. Типи організацій: традиційні, едхократичні, партисипативні.
Формальна і неформальна структури організації.
Організація сфери соціальних послуг, її основні елементи. Основні специфічні риси
соціальної організації, які визначають напрямки менеджменту. Місія організацій соціальної
сфери. Об’єкти управління. Специфіка результатів діяльності організацій соціальної сфери.
Структура управління організацією. Принципи формування організаційної
структури управління. Типи організаційної структури управління: лінійна, функціональна,
лінійно-функціональна, дивізіональна, адаптивна, проєктно-цільова, державно-громадська,
сегментна (секторна), колегіальна, матрична, модульна.
Тема 3. Мотивація в організаціях соціальної сфери
Мотив і мотивація, їхня сутність. Види мотивів: внутрішні та зовнішні. Стійкі та

ситуативні фактори мотивації. Стимули. Стимулювання діяльності. Система стимулювання,
її блоки. Мотиваційне управління, його зміст.
Теорії мотивації: змістовні, процесуальні. Теорії мотивації Маслоу, Ф. Герцберга,
Врума, Л. Портера, Е. Лоулера. Мотивація як рушійна сила професійної діяльності освітян
та розвитку організації.
Потреби особистості, позитивна їх мотивація. Чинники позитивної мотивації.
Фактори досягнення успіху. Фактори, які впливають на задоволеність роботою. Основні
критерії мотивуючої організації праці. Педагогічні правила стимулювання праці. Види
мотивації менеджерів.
Тема 4 Лідерство та стилі управління в організаціях соціальної сфери.
Лідерство в сучасному менеджменті та його психологічна сутність. Поняття "лідер",
"лідерство". Інтроверти та екстраверти, їхні можливості бути лідерами. Провідні якості
лідера. Типи лідерів та основні стилі менеджменту.
Особливості лідерства, його види, типи та стилі. Об’єктивні фактори, які формують
стиль лідерства. Лідерство та керівництво, їхні суттєві відмінності. Сучасні моделі
лідерства: концепція атрибутивного лідерства, концепція харизматичного лідерства,
концепція перетворюючого лідерства, "Основи ефективного лідерства". Головні риси
сучасного лідерства. "Перетворюючі лідери".
Стиль менеджменту, його суть. Класифікація стилів менеджменту.: адміністративнокомандний, маніпулятивний, партнерський, духовний. Теорія Дугласа Мак Грегора. Чотири
системи Ренсиса Лайкерта. "Управлінська сітка ГРІД".
Тема 5. Особливості та перспективи розвитку маркетингу з організації соціальної
сфери
Передумови та тенденції розвитку маркетингової концепції управління в соціальній
сфері.
Основні категорії та поняття маркетингу в соціальній сфері. Потреби, що задовольняють
організації соціальної сфери. Еволюція концепцій маркетингу в соціальній сфері. Соціальноетичний маркетинг та перспективи його використання в соціальній сфері.
Сутність, зміст та особливості маркетингу в організації соціальної сфери. Соціальний
продукт як об'єкт маркетингового управління. Характеристика та особливості соціальних
послуг з точки зору маркетингу. Суб'єкти та рівні маркетингу в соціальній сфері. Маркетинг
в організаціях соціальної сфери. Характеристика основних етапів процесу маркетингового
управління в організації соціальної сфери. Маркетингові цілі.
Тема 6. Технологія маркетингових досліджень в організаціях соціальної сфери
Цілі та види маркетингових досліджень з організації соціальної сфери. Алгоритм та
характеристика етапів проведення маркетингових досліджень з організації соціальної сфери.
Принципи та форми організації маркетингових досліджень з організації соціальної сфери.
Соціально-етичні норми маркетингових досліджень з організації соціальної сфери.
Маркетингова інформація. Види та основні правила збору, обробки і використання
маркетингової інформації. Маркетингова інформаційна система з організації соціальної
сфери. Первинні та вторинні джерела маркетингової інформації, їх характеристика.
Характеристика внутрішніх та зовнішніх джерел маркетингової інформації.
Кількісні та якісні методи збору первинної інформації в освіті. Практика застосування
методів опитування в організації соціальної сфери. Структура та правила складання анкети
для опитування потенційних споживачів соціальних послуг. Характеристика методів
спостереження, переваги та недоліки їх використання в освіті. Експеримент та імітація як
методи отримання первинної інформації, види та приклади його використання в практиці
організації соціальної сфери. Маркетингові дослідження та методики отримання
маркетингової інформації в середовищі Internet .

Експертні методи отримання і оцінки маркетингової інформації, їх види та правила
використання. Метод фокус-групи та глибинне інтерв'ю в маркетингових дослідженнях.
Вибіркові та панельні дослідження з організації соціальної сфери.
Характеристика методів аналізу та представлення зібраної маркетингової інформації.
Взаємозв'язок мети дослідження, методики його проведення та вибору методу аналізу
отриманих даних (кореляційного, регресійного, варіаційного, дискримінантного, кластерного,
факторного, багатовимірного). Звіт про результати маркетингового дослідження.
Тема 7. Маркетингові дослідження в діяльності організацій соціальної сфери
Основні напрямки проведення маркетингових досліджень з організації соціальної сфери.
Дослідження середовища маркетингу організації соціальної сфери. Мікро-, мезо- макро- та
мегасередовище організації соціальної сфери.
Маркетингові дослідження ринку соціальних послуг. Якісна структура ринку соціальної
сфери. Географічна та видова сегментація ринку соціальних послуг. Кон'юнктура та
місткість ринку соціальної сфери. Частка ринку.
Маркетингові дослідження конкурентів та конкурентного середовища новітніх послуг
ринку соціальної сфери. Побудова конкурентної картки. Бенчмаркингові дослідження в
соціальної сфері.
Маркетингові дослідження споживачів соціальних послуг. Характеристика основних
факторів, що впливають на попит на соціальні послуги. Дослідження поведінки споживачів
соціальних послуг. Мотиви поведінки споживачів послуг. Характеристика основних етапів
процесу ухвалення споживачем рішення щодо придбання соціального продукту. Оцінка рівня
задоволення очікувань споживачів соціальних послуг.
Тема 8. Політика маркетингових комунікацій в діяльності організацій соціальної
сфери
Комплекс маркетингових комунікацій організацій. Цільові аудиторії комунікацій.
Концепція інтегрованих маркетингових комунікацій. Характеристика основних та
синтетичних елементів комплексу маркетингових комунікацій організації соціальної сфери.
Персональний продаж в комплексі маркетингових комунікацій організації соціальної
сфери.
Стимулювання збуту в комплексі маркетингових комунікацій організації соціальної
сфери. Визначення цілей стимулювання збуту, вибір засобів, розробка програми, попереднє
тестування і реалізація, оцінка результатів. Основні етапи розробки програми стимулювання
збуту організації соціальної сфери.
Робота з громадськістю в комплексі маркетингових комунікацій організації соціальної
сфери. Відносини з пресою, пабліситі соціального продукту та організації соціальної сфери,
корпоративна комунікація, лобіювання, консультування, спонсорство і меценатство. Основні
інструменти маркетингових зв'язків з громадськістю та їх можливості в організації
соціальної сфери.
Реклама в комплексі маркетингових комунікацій організації соціальної сфери.
Особливості та види реклами в організації соціальної сфери. Характеристика основних етапів
рекламної діяльності. Особливості застосування різних видів засобів розповсюдження
реклами.
Фірмовий стиль організації соціальної сфери. Елементи фірмового стилю. Технологія
брендінгу в соціальній сфері.
5.2. Тематика семінарських (практичних, лабораторних) занять.
Тема 1. Стратегічний менеджмент з організації соціальної сфери
Тема 2. Структура управління організацією соціальної сфери
Тема 3. Мотивація в організаціях соціальної сфери
Тема 4. Лідерство та стилі управління в організаціях соціальної сфери.
Тема 5. Особливості та перспективи розвитку маркетингу організації соціальної сфери
Тема 6. Технологія маркетингових досліджень в організаціях соціальної сфери

Тема 7. Маркетингові дослідження в діяльності організацій соціальної сфери
Тема 8. Політика маркетингових комунікацій в діяльності соціальної сфери
5.3. Організація самостійної роботи студентів.
Загальний обсяг СРС з дисципліни «Менеджмент та маркетинг соціальної сфери» становить
88 год. (112 год.).
Основні види самостійної роботи, які запропоновані студентам для засвоєння теоретичних
знань з дисципліни «Менеджмент та маркетинг соціальної сфери»:
- опрацювання теоретичних основ прослуханого лекційного матеріалу з використанням
конспекту лекцій, підручника, довідкової літератури;
- підготовка до семінарських занять;
- вивчення окремих питань, що винесені на самостійне опрацювання;
- пошукова робота з електронними джерелами;
- підготовка студентів до проведення поміжного (модульного) контролю та заліку.
№з/п
1.
2.
3.
4.

5.

Розподіл годин на виконання СРС
Вид самостійної роботи
Опрацювання лекційного матеріалу
Підготовка до семінарських занять
Підготовка
до
модульного
(проміжного)
контролю
Опрацювання тем, винесених на самостійну
підготовку, в тому числі конспектування за
заданим планом
Робота з інтернет-ресурсами

Кількість годин
20 (2) год.
25 (16) год.
4 год.
35 (66)год.
4 (24) год.

Завдання для індивідуальної самостійної роботи студентів, що навчаються на
денній та заочній формі подано у силабусі дисципліни
Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та окрім завдання визначених до
кожної теми передбачає написання реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у
здобувач освіти може запропонувати свою тему у відповідності до особистих науководослідних інтересів та погодити її з викладачем. Також за бажанням студент може написати
декілька рефератів протягом семестру для підвищення загальної оцінки за курс.
Окрім цього замість написання реферату можуть бути зараховано прослуховування
курсів і у відповідності до тема навчальної дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus.
Зарахування відбувається за наявності сертифікату про успішне проходження курсу.
6. ФОРМИ ПОТОЧНОГО ТА ПІДСУМКОВОГО КОНТРОЛЮ
6.1. Форми поточного контролю: усне опитування, перевірка завдань індивідуальної
самостійної роботи.
6.2.Форми проміжного контролю: модульна контрольна робота.
6.3 Форми підсумкового контролю: залік.
6.4 Засоби діагностики результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
6.5 Критерії оцінювання результатів навчання: подано у силабусі навчальної дисципліни.
7. ІНСТРУМЕНТИ, ОБЛАДНАННЯ ТА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ,
ВИКОРИСТАННЯ ЯКИХ ПЕРЕДБАЧАЄ НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
Технічні засоби для демонстрування презентацій (ноутбук, проєктор).
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Допоміжні:
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2. Лігоненко Л.О. Антикризове управління підприємством: теоретико-методологічні
засади та практичний інструментарій Київ: КНЕК, 2001. 580 с.
3. Нємцов В.Д., Менеджмент організацій: навч. посібник. Довгань Л.Є., Сініок Г.Ф. –
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Ресурси мережі Internet:
1. www.kmu.gov.ua – Кабінет міністрів України
2. www.rada.gov.ua – Верховна Рада України
3. www.ukrstat.gov.ua – Державний комітет України із статистики
4. www.management.com.ua – Інтернет-портал для управлінців
5. www.strategy.com.ua – журнал «Стратегии»
6. www.management.web-standart.net – журнал «Управление компанией»
7. www.12manage.com – Інтернет-портал з проблем менеджменту
8. www.companion.ua – журнал «Компаньон»
9. www.delovoy.comua – бізнес-видання «Деловой журнал»
10. www.expert.ua – український щотижневик «Експерт»

