
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ІЗМАЇЛЬСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 
 

 

 
СИЛАБУС 

навчальної дисципліни 

 

МЕНЕДЖМЕНТ ТА МАРКЕТИНГ У ФІЗИЧНІЙ КУЛЬТУРІ 
 

1. Основна інформація про дисципліну 

Тип дисципліни: вибіркова Форма навчання: денна, заочна 

Освітній ступінь: магістр 

Галузь знань: 01 Освіта/ Педагогіка 

Спеціальність: 014.11 Середня освіта (Фізична культура) 

 

Освітня програма: Середня освіта: фізична культура 

Рік навчання: 1 Семестр: 1,2 

Кількість кредитів (годин): 4 (120 год.: денна форма:  16- лекції; 16- семінарські; 88 - 

самостійна робота); заочна форма:  4- лекції; 4- семінарські; 112 - самостійна робота);  

Мова викладання: українська 

 

2. Інформація про викладача (викладачів) 

ПІБ: Метіль Тетяна Костянтинівна 

Науковий ступінь, вчене звання, посада: кандидат економічних наук, доцент кафедри 

управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Кафедра: кафедра управління підприємницькою та туристичною діяльністю 

Робочій e-mail: tatanametil@gmail.com 

Години консультацій на кафедрі: середа, 14.40-16.00 

 

3. Опис та мета дисципліни 

Дисципліна «Менеджмент та маркетинг у фізичній культурі» є вибірковим компонентом 

підготовки здобувачів вищої освітнього ступеня «магістр» зі спеціальності 014.11 Середня 

освіта (Фізична культура) освітньо-професійної програми «Середня освіта: фізична 

культура» та спрямована на формування у здобувачів цілісного уявлення щодо сутності 

менеджменту у сфері фізичної культури і спорту як універсальної діяльності з вивчення, 

проектування, організації процесу управління фізкультурно-спортивних організацій. 

Менеджмент у сфері фізичної культури і спорту – це спеціальна теорія і практика 

управління фізкультурними та спортивними організаціями в ринкових умовах, один із 

галузевих видів менеджменту, одна з галузевих сфер управлінської діяльності в умовах 

ринку. Спорт і фізична культура функціонують у сучасній Україні у формі різноманітних 

фізкультурних і спортивних організацій, а саме: клубів професійного спорту, клубів для 

аматорського, робочого спорту тощо. Усім, хто цікавиться фізичною культурою і спортом, та 

навіть тим, хто далекий від них, добре знайомі назви таких спортивних організацій, як 

mailto:tatanametil@gmail.com


федерація футболу, дитячо-юнацька спортивна школа, фітнес-клуб, фізкультурно-оздоровчий 

центр, спортивний комплекс, плавальний басейн тощо. 

Завдання дисципліни полягає у засвоєнні студентами методології менеджменту та 

маркетингової діяльності та її прикладного аспекту – спортивного менеджменту і маркетингу.  

Міждисциплінарні зв’язки: «Методика фізичної культури у профільній школі», «Сучасні 

педагогічні та інноваційні технології фізичному вихованні», «Організація і методика 

оздоровчої фізичної культури», «Фізична культура різних груп населення».  

 

 

4. Результати навчання 

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів 

компетентностей та програмних результатів навчання відповідно до освітньо-професійної 

програми: «Середня освіта: фізична культура» підготовки магістрів зі спеціальності 014.11 

Середня освіта (Фізична культура) та Національної рамки кваліфікації. 

 

1. Знання: 

− сутність менеджменту та основні функції менеджменту; 

 принципи ефективного управління організацією; 

 основні положення фінансового, персонального, інноваційного менеджменту; 

 організаційні форми підприємств. 

 особливості управління в ринкових умовах; 

 якості менеджера; 

 сутність і концепції маркетингу; 

 маркетингову і цінову політику підприємств та організацій; 

 особливості спортивного менеджменту. 
 

2. Уміння: 

 

− оперувати основними поняттями у сферах прогнозування, планування, управління та 

організації управлінської роботи в сучасних умовах; 

− визначити завдання, принципи, форми та методи роботи менеджерів у сфері 

фізичної культури і спорту; 

− застосовувати на практиці теоретичні та нормативно-методологічні аспекти 

менеджменту та маркетингової діяльності у спортивних організаціях України; 

− застосовувати організаційні структури для спортивних організацій; 

− обґрунтовувати ефективність прийняття управлінських рішень; 

− користуватися навчальною, методичною, науковою літературою в рамках 

підготовки контрольних завдань; 

− використовувати законодавчі акти, нормативні документи в рамках проєктування 

модельного підприємства у сфері фізичної культури і спорту. 

 

3. Комунікація: 

 

- зрозуміле і недвозначне донесення власних висновків, а також знань та пояснень, що 

їх обґрунтовують, до фахівців і нефахівців; 

- вміти делегувати повноваження та керівництво організацією (підрозділом) 



- використання державної мови у професійній діяльності; 

- практикувати дотримання етичних принципів ведення дискусій та оприлюднення 

результатів наукової праці. 

 

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. 

 

5. Структура дисципліни 

 

Денна форма  

Тема № 1. Суть і значення менеджменту та маркетингу у сфері фізичної 

культури і спорту 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та зміст менеджменту 
2. Розвиток управління як науки 

3. Етапи та види управління 

4. Сутність менеджменту в спорті. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., Кощеєва 

О. С. Управління 

проєктами у спортивно-педагогічній 

діяльності: навч. посібник. Дніпро: 

2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний менеджмент 

: навч. посіб. Світлана 

Криштанович. Львів : ЛДУФК ім. Івана 

Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. Підручник. 

К.: Вид. Алерта. 2015. 
492с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття менеджменту спортивної 

організації. 

2. Сутність спортивного менеджменту. 

3. Принципи спортивного менеджменту. 

4. Місія і цілі спортивної організації. 

5. Взаємодія загальних і конкретних 

функцій менеджменту в спортивній 

організації. 

1. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: 

навч.посіб. Камянець-Подільський: Рута, 

2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне упра 

вління) : навч. посіб. К. : Л іра  К, 2015. 

448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. 

Бутка М.П. К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/ 

Stratehichnyi_menedzhment.pdf (дата 
звернення: 24.08.2020) 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

1. Визначення поняття ― спортивний 

менеджмент. Мета і завдання 

спортивного менеджменту на сучасному 

етапі економічного і соціального 

розвитку України. 

2. Менеджмент у діяльності фахівця 

фізичної культури і спорту. 

3. Організація. Її елементи і функції, 

ієрархічна структура. 

4. Управління змагальною діяльністю. 

5. Управління в системі підготовки 

спортсменів. 

6. Сутність управління фізичною культурою 

і спортом. 
7. Сучасні принципи спортивного 

менеджменту. 

8. Система функцій управління 

фізкультурно-спортивною організацією. 

1. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч. посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

3. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 
Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 
376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/ 

Stratehichnyi_menedzhment.pdf (дата 

звернення: 24.08.2020) 

 

Тема № 2 Фізкультурно-спортивна організація як об’єкт менеджменту та 

маркетингу 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та структура організації 

як об’єкту управління. 

2. Складові успіху, завдання та 

класифікація цілей організації. 

3. Середовище існування організації 

(внутрішнє та зовнішнє). 

4. Культура організації. 

5. Закони та закономірності 

менеджменту ФКіС. 

6. Принципи менеджменту ФКіС. 

7. Методи менеджменту ФКіС. 

8. Поняття та класифікація функцій 

процесу управління 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., Кощеєва 

О. С. Управління проєктами у спортивно- 

педагогічній діяльності: навч. посібник. 

Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний менеджмент 

: навч. посіб. Світлана Криштанович. Львів : 

ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна 

С.М та ін. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra 

tehichnyi_menedzhment.pdf (дата 

 звернення: 24.08.2020). 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Семінарське заняття (2 год.): 
1. Поняття та структура організації як 

об’єкту управління. 

2. Середовище існування організації 

(внутрішнє та зовнішнє). 

3. Культура організації. 

4. Типологія сучасних спортивних клубів 

України. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., Кощеєва 
О. С. Управління проєктами у спортивно- 

педагогічній діяльності: навч. посібник. 

Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний менеджмент 

: навч. посіб. Світлана Криштанович. Львів : 

ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна 

С.М та ін. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Str 

atehichnyi_menedzhment.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 
1.Розкрийте сутність категорії 

«організація». 

2. Які загальні особливості характерні для 

спортивних організацій? 

3. Розкрийте сутність системного підходу 

до організації. 

4. Чим відрізняються одне від одного 

зовнішнє і внутрішнє середовище 

організації? 

5. Перелічіть елементи середовища прямої 

дії. 

6. Перерахуєте основні елементи, що 

створюють середовище непрямої дії. 

7. Перелічіть ознаки, якими 

характеризується відкрита система. 

8. Наведіть класифікаційні ознаки, за якими 

виділяють окремі види 

організацій. 

9. Наведіть класифікацію організацій за 

формами підприємництва і розкрийте 

сутність наведених категорій. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., Кощеєва 
О. С. Управління проєктами у спортивно- 

педагогічній діяльності: навч. посібник. 

Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний менеджмент 

: навч. посіб. Світлана Криштанович. Львів : 

ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна 

С.М та ін. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Str 

atehichnyi_menedzhment.pdf 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Тема № 3. Інформація і комунікація у менеджменті фізичної 

культури та спорту 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття маркетингової інформаційної 

системи. 

2. Суть маркетингових досліджень та 

практика організації проведення на ринку. 

3. Види опитування. Характеристика 

методів опитування. 

4. Методичні засади комплексного 

маркетингового дослідження ринку та етапи 

проведення. 

5. Маркетингова політика 

розповсюдження. Функції та 

характеристики  каналів 

розповсюдження. 

6. Характеристика методів оцінки та 

вибору каналів розповсюдження. 

Взаємозв'язок маркетингової політики 

розповсюдження та логістики. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., Кощеєва 

О. С. Управління проєктами у спортивно- 

педагогічній діяльності: навч. посібник. 

Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний менеджмент 

: навч. посіб. Світлана Криштанович. Львів : 

ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, Задоржна 

С.М та ін. Стратегічний менеджмент: навч. 

посіб. / За заг. ред. Бутка М.П. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola 

/Stratehichnyi_menedzhment.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Концепції, види та функції маркетингу. 

2. Формування маркетингової інформаційної 

системи. 

2. Маркетингова політика комунікацій. 

3. Організація маркетингової діяльності 

підприємства. 

4. Контроль маркетингової діяльності 

підприємства. 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 

управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016. 152 с 

2. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування  системи  стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559 

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

3. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 
4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


 менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

5. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді. 

1.Дайте визначення маркетингової політики 

розподілу. 

2. Дайте визначення маркетингових каналів 

розподілу. Охарактеризуйте їх 

основні функції. 

3. Назвіть основні характеристики каналів 

розподілу. 

4. Охарактеризуйте основні типи 

посередницької торговельної діяльності. 

5. Перелічіть основні функції торговельних 

посередників. 

6. Охарактеризуйте групи торговельних 

посередників за ознакою місця, яке 

вони займають у маркетинговому каналі 

розподілу товарів. 

7. Наведіть основні типи маркетингових 

систем розподілу товарів. В чому їх 

відмінності? 

Розкрийте сутність поняття реклами і 

охарактеризуйте види реклами за її 

цілями. 

16. Як можна оцінити ефективність реклами? 

17. Що являє собою пропаганда і наведіть її 

основні форми. 

18. Що ми розуміємо під об’єктами PR- 

акцій? 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 
управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016. 152 с 

2. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування  системи  стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559 

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

3. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 

4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

5. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

Тема № 4. Керівництво, влада, лідерство 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та особливості керівництва. 
2. Стилі керівництва. 

3. Типи влади. 

4. Лідерство. 

5. Риси сучасного менеджера. 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


 спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 
4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 2018. Вип. 

1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

7. Kryshtanovych S. Concept of Future 

Sports Managers’ Professional Competences 

Formation Ukrainian Journal of Educational 

Research. 2017. Vol. 2,N 1(2).P. 57-61 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Мотиваційна функція менеджменту в 

організаціях спортивного 

спрямування. 

2. Форми морального стимулювання 

праці працівників спортивних 

організацій. 

3. Контрольна функція менеджменту. 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

7. робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 

2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

1. Визначте поняття «мотиви», «потреби», 
«винагорода». 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас  Е.  В.  Маркетинг  в  спорте: 



2. Розкрийте сутність мотивації як функції 

управління. 

3. Що є основою теорії мотивації А. 

Маслоу? 

4. В чому полягають відмінності між 

змістовними та процесуальними 

теоріями мотивації? 

5. Розкрити сутність і види контролю. 

6. Що являє собою контролінг і його 

відмінність від контролю? 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

7. робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 

2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Тема № 5. Організація праці в менеджменті 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та зміст організації праці. 
2. Етапи процесу організації праці в 

менеджменті. 

3. Поділ праці в менеджменті. 

4. Види кооперації праці в 

менеджменті. 

5. Робоче місце працівника 

менеджменту організації. 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 



 7. робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 

2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Семінарське заняття (4 год.): 
1. Сутність та зміст організації праці. 

2. Етапи процесу організації праці в 

менеджменті. 

3. Поділ праці в менеджменті. 

4. Види кооперації праці в 

менеджменті. 

5. Робоче місце працівника 

менеджменту організації. 

1. Жданова  О.  Основи  управління 
сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

7. робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 

2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект у якому відобразити: 

методику розрахунку потреби організації. 

1. Жданова  О.  Основи  управління 
сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових   компетентностей   майбутніх 



 менеджерів фізичної культури і спорту. 
6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

7. робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 

2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Тема № 6. Поняття та сутність маркетингу 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття маркетингу та етапи його 

розвитку. 

2. Цілі, принципи та завдання маркетингу 

підприємства. 

3. Види маркетингу та їх характеристика. 

4. Формування маркетингової 

інформаційної системи. 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг 

та маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 2. 

С. 75–80. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

4. Мошек Г. Є., Ковальчук М. М.,. 

Поканєвич Ю. В. та ін. Менеджмент: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2015. 550 с 

 

Семінарське заняття (4 год.): 

1. Поняття маркетингу та етапи його 

розвитку. 

2. Цілі, принципи та завдання 

маркетингу підприємства. 

3. Види маркетингу та їх 

характеристика. 

4. Формування маркетингової 

інформаційної системи. 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг 

та маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

4. Мошек Г. Є., Ковальчук М. М.,. 

Поканєвич Ю. В. та ін. Менеджмент: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2015. 550 с 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект за питаннями (має бути 

представлений на семінарському занятті): 

- Поняття маркетингу та етапи його 

розвитку. 

- Цілі, принципи та завдання маркетингу 

підприємства. 
- Види маркетингу та їх характеристика. 

- Формування маркетингової 

інформаційної системи. 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг 

та маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

4. Мошек Г. Є., Ковальчук М. М.,. 

Поканєвич Ю. В. та ін. Менеджмент: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2015. 550 с 

 



Тема № 7. Вивчення потреб і поведінки споживачів фізкультурно- 

спортивного спрямування. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Фактори, що впливають на поведінку 

покупців. 

2. Сутність ринкового сегментування. 

3. Етапи процесу сегментування ринку. 

4. Етапи позиціонування товару. 

1. Іваннікова   М.М.   Маркетинг   у 
формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., 

Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Х.: ХНАМГ, 2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. Управління 

маркетинговою політикою підприємства. 

Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 

2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. Стратегічний 

маркетинг: підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

7. Назарчук Т. В. Менеджмент 

організацій  :  навчальний  посібник.  К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 560 с. 

URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhm 

ent_org.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Спортивний ринок. 

2. Маркетингове середовище спортивних 

організацій. 

3. Сутність ринкового сегментування. 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 
формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва  І. А.  Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


 2015. 464 с. 
3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко 

В. В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. 

; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 

2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. Управління 

маркетинговою політикою підприємства. 

Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 

2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: 

підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент. 
Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. 103 с. 

7. Назарчук Т. В. Менеджмент організацій 

: навчальний посібник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. 560 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh 

ment_org.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

 

1. Дати визначення «спортивний ринок». 

2. Важливі елементи маркетингу 

спортивного ринку. 

3. Які фактори макросередовища впливають 

на спортивний ринок 

4. Які фактори мікросередовища впливають 

на спортивний ринок 

5. Етапи сегментування спортивного ринку. 
6. Фактори, що впливають на поведінку 

споживачів. 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко 

В. В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. 

; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 

2010. 79 с. URL: 
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. Управління 

маркетинговою політикою підприємства. 

Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 

2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: 

підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент. 

Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. 103 с. 

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : 

навчальний посібник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. 560 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhm 

ent_org.pdf 

Тема № 8. Маркетингова товарна та цінова політики у 

спортивному середовищі 
 

 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


Лекція (2 год.): 

1.  Сутність, цілі та завдання маркетингової 

товарної політики підприємства. 

2. Концепція життєвого циклу товару. 

3. Етапи розробки нового продукту. 

4. Сутність, цілі та завдання маркетингової 

цінової політики підприємства. 

5. Етапи процесу та методи ціноутворення. 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., 

Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Х.: ХНАМГ, 2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. Управління 

маркетинговою політикою підприємства. 

Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 

2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. Стратегічний 

маркетинг: підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

7. Назарчук Т. В. Менеджмент 

організацій  :  навчальний  посібник.  К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 560 с. 

URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh 

ment_org.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 

1.Маркетинговий аналіз товарів. 

2. Основні маркетингові рішення щодо 

товару 

3. Життєві циклу товару 

4. Сутність цінової політики в системі 

маркетингу спортивних організацій. 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 
3. Кайлюк  Є.  М.,  Андрєєва  В.  М., 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


5. Фактори, що впливають на формування 

цінової політики підприємства. 

6. Цінові стратегії. 

Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. Х.:   ХНАМГ,   2010.   79   с.   

URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В.

 Управління маркетинговою 

політикою підприємства. Науковий вісник 

PUET: Economic Sciences. 2014. №. 5. С. 

231–234. 

5. Куденко Н.В.

 Стратегічний маркетинг: підручник. 

К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій : 

навчальний посібник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. 560 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh

m ent_org.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

1. Дайте визначення маркетингової товарної 

політики та охарактеризуйте її 

структуру. 

2. Охарактеризуйте основні атрибути 

товару. 

3. Дайте визначення та поясніть 

маркетингову концепцію 

конкурентоспроможності товару. 

4. Поясніть логіку алгоритму розробки нової 

продукції. 

5. Поясніть сутність поняття «новий 

товар». 

6. Дайте визначення марки товару. Назвіть 

типи марок та поясніть 

актуальність цього питання в сучасній 

маркетинговій діяльності. 

7. Охарактеризуйте роль упаковки товару в 

сучасній маркетинговій діяльності. 

8. Дайте визначення життєвого циклу 

продукції та охарактеризуй його основні 

етапи. 

9. Охарактеризуйте особливості 

маркетингу на різних етапах життєвого 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., 

Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-

ва. Х.: ХНАМГ, 2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос

_ п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В.

 Управління маркетинговою 

політикою підприємства. Науковий вісник 

PUET: Economic Sciences. 2014. №. 5. С. 

231–234. 

5. Куденко Н.В.

 Стратегічний маркетинг: підручник. 

К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій 
: навчальний посібник. К.: «Центр 

учбової літератури», 2016. 560 с.

 URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh 

ment_org.pdf 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


10. Поясніть сутність та охарактеризуйте 

методи елімінування продукції. 

11. У чому полягає роль цінової політики як 

одного з головних елементів 

маркетингу? 

12. На якому з типів ринку роль 

маркетингової цінової політики 

підприємства є 

найбільшою? 

 

 

Заочна форма  

Тема № 1. Суть і значення менеджменту та маркетингу у сфері фізичної 

культури і спорту 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та зміст менеджменту 
2. Розвиток управління як науки 

3. Етапи та види управління 

4. Сутність менеджменту в спорті. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., 

Кощеєва О. С. Управління проєктами у

 спортивно-педагогічній діяльності: навч. 

посібник. Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний 

менеджмент : навч. посіб. Світлана 

Криштанович. Львів : ЛДУФК ім. 

Івана Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник. К.: Вид. Алерта. 2015.492с. 

Семінарське заняття (2 год.): 

1. Поняття менеджменту спортивної 

організації. 

2. Сутність спортивного менеджменту. 

3. Принципи спортивного менеджменту. 

4. Місія і цілі спортивної організації. 

5. Взаємодія загальних і конкретних 

функцій менеджменту в спортивній 

6. організації. 

1. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту:  навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра  К, 2015.448с. 

3. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний енеджмент: 

навч. посіб. / За заг. ред.Бутка М.П. К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/ 

Stratehichnyi_menedzhment.pdf (дата 
звернення: 24.08.2020) 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf


Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

9. Визначення поняття ― спортивний 

менеджмент. Мета і завдання 

спортивного менеджменту на сучасному 

етапі економічного і соціального 

розвитку України. 

10. Менеджмент у діяльності фахівця 

фізичної культури і спорту. 

11. Організація. Її елементи і функції, 

ієрархічна структура. 

12. Управління змагальною діяльністю. 

13. Управління в системі підготовки 

спортсменів. 

14. Сутність управління фізичною 

культурою і спортом. 
15. Сучасні принципи спортивного 

менеджменту. 

16. Система функцій управління 

фізкультурно-спортивною організацією. 

1. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч. посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

2. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

3. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 
Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 
376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/ 

Stratehichnyi_menedzhment.pdf (дата 

звернення: 24.08.2020) 

 

Тема № 2 Фізкультурно-спортивна організація як об’єкт менеджменту та 

маркетингу 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття та структура організації як 

об’єкту управління. 

2. Складові успіху, завдання та 

класифікація цілей організації. 

3. Середовище існування організації 

(внутрішнє та зовнішнє). 

4. Культура організації. 

5. Закони та закономірності 

менеджменту ФКіС. 

6. Принципи менеджменту ФКіС. 

7. Методи менеджменту ФКіС. 

8. Поняття та класифікація функцій 

процесу управління 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., 

Кощеєва О. С. Управління проєктами у 

спортивно- педагогічній діяльності: навч. 

посібник. Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний 

менеджмент : навч. посіб. Світлана 

Криштанович. Львів : ЛДУФК ім. Івана 

Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. 

Бутка М.П. К.: «Центр учбової літератури», 

2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stra 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
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tehichnyi_menedzhment.pdf (дата звернення: 

24.08.2020). 

Семінарське заняття (2 год.): 
5. Поняття та структура організації як 

об’єкту управління. 

6. Середовище існування організації 

(внутрішнє та зовнішнє). 

7. Культура організації. 

8. Типологія сучасних спортивних клубів 

України. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., 
Кощеєва О. С. Управління проєктами у 
спортивно-педагогічній діяльності: навч. 
посібник. Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний 

менеджмент : навч. посіб. Світлана 

Криштанович. Львів : ЛДУФК ім. Івана 

Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. 

Бутка М.П. К.: «Центр учбової літератури», 

2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Str 

atehichnyi_menedzhment.pdf 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 
1.Розкрийте сутність категорії 

«організація». 

10.Які загальні особливості характерні для 

спортивних організацій? 

11.Розкрийте сутність системного підходу 

до організації. 

12. Чим відрізняються одне від одного 

зовнішнє і внутрішнє середовище 

організації? 

13. Перелічіть елементи середовища прямої 

дії. 

14. Перерахуєте основні елементи, що 

створюють середовище непрямої дії. 

15. Перелічіть ознаки, якими 

характеризується відкрита система. 

16. Наведіть класифікаційні ознаки, за 

якими виділяють окремі види 

організацій. 

17. Наведіть класифікацію організацій за 

формами підприємництва і розкрийте 

сутність наведених категорій. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., 
Кощеєва О. С. Управління проєктами у 
спортивно-педагогічній діяльності: навч. 
посібник. Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний 

менеджмент : навч. посіб. Світлана 

Криштанович. Львів : ЛДУФК ім. Івана 

Боберського, 2020. 208 с. 

3. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

4. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

5. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

6. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. 

Бутка М.П. К.: «Центр учбової літератури», 

2016. 376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Str 

atehichnyi_menedzhment.pdf 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
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Тема № 3. Інформація і комунікація у менеджменті фізичної 

культури та спорту 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Поняття маркетингової інформаційної 

системи. 

2. Суть маркетингових досліджень та 

практика організації проведення на ринку. 

3. Види опитування. Характеристика 

методів опитування. 

4. Методичні засади комплексного 

маркетингового дослідження ринку та етапи 

проведення. 

5. Маркетингова політика 

розповсюдження. Функції та характеристики

  каналів розповсюдження. 

6. Характеристика методів оцінки та 

вибору каналів розповсюдження. 

Взаємозв'язок маркетингової політики 

розповсюдження та логістики. 

1. Савченко В. Г., Приходько В.В., 

Кощеєва О. С. Управління проєктами у 

спортивно- педагогічній діяльності: навч. 

посібник. Дніпро: 2017. 337 с. 

2. Криштанович С. Спортивний 

менеджмент 

3. : навч. посіб. Світлана Криштанович. 

Львів : ЛДУФК ім. Івана Боберського, 2020. 

208 с. 

4. Федоренко В.Г. Менеджмент. 

Підручник.К.: Вид. Алерта. 2015. 492с. 

5. Ковальчук Г.П. Менеджмент в галузі 

фізичної культури і спорту: навч.посіб. 

Камянець-Подільський: Рута, 2014. 227с. 

6. Бондар-Підгурська О. В. Ділове 

адміністрування (корпоративне управління) : 

навч. посіб. К. : Л іра К, 2015. 448с. 

7. Бутко М.П., Дітковська М.Ю, 

Задоржна С.М та ін. Стратегічний 

менеджмент: навч. посіб. / За заг. ред. Бутка 

М.П. К.: «Центр учбової літератури», 2016. 

376 с. URL: 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola 

/Stratehichnyi_menedzhment.pdf 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Концепції, види та функції маркетингу. 

2. Формування маркетингової 

інформаційної системи. 

3. Маркетингова політика комунікацій. 

4. Організація маркетингової діяльності 

підприємства. 

5. Контроль маркетингової діяльності 

підприємства. 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 

управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016. 152 с 

2. Забродська Г. І., Забродська Л. Д., 

Пічугіна Т. С., Грінько А. П. Стратегічний 

менеджмент. Частина 1. Теоретичні засади 

формування  системи  стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559 

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

3. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 
4. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
https://shron1.chtyvo.org.ua/Butko_Mykola/Stratehichnyi_menedzhment.pdf
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 менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

5. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді. 

1.Дайте визначення маркетингової політики 

розподілу. 

8. Дайте визначення маркетингових каналів 

розподілу. Охарактеризуйте їх 

основні функції. 

9. Назвіть основні характеристики каналів 

розподілу. 

10. Охарактеризуйте основні типи 

посередницької торговельної діяльності. 

11.Перелічіть основні функції торговельних 

посередників. 

12. Охарактеризуйте групи торговельних 

посередників за ознакою місця, яке 

вони займають у маркетинговому каналі 

розподілу товарів. 

13. Наведіть основні типи маркетингових 

систем розподілу товарів. В чому їх 

відмінності? 

Розкрийте сутність поняття реклами і 

охарактеризуйте види реклами за її 

цілями. 

19. Як можна оцінити ефективність реклами? 

20. Що являє собою пропаганда і наведіть її 

основні форми. 

21. Що ми розуміємо під об’єктами PR- 

акцій? 

1. Гевко О.Б., Шведа Н.М. Стратегічне 
управління: Навчальний посібник. Для 

студентів усіх форм навчання напряму 

6.030601 «Менеджмент» Тернопіль ФОП 

Паляниця В. А., 2016. 152 с 

2. Забродська Г. І., 

Забродська Л. Д., Пічугіна Т. С., Грінько 

А. П. Стратегічний менеджмент. Частина 1. 

Теоретичні засади формування 

 системи  стратегічного 

управління в організації: навч. посібник у 

структ.-логіч. схемах Х.: ХДУХТ, 2017. 

URL: 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_8104559 

7.pdf (дата звернення: 24.03.2020) 

3. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг та 

маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 

2. С. 75–80. 

4. Ігнатьєва І.А. 

Стратегічний менеджмент: підручник. К.: 

Каравела, 2019. 464 с. 

5. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

Тема № 4. Керівництво, влада, лідерство 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція (2 год.): 

1. Сутність та особливості керівництва. 
2. Стилі керівництва. 

3. Типи влади. 

4. Лідерство. 

5. Риси сучасного менеджера. 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf
http://www.dut.edu.ua/uploads/l_2005_81045597.pdf


 спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 
4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 2018. Вип. 

1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

7. Kryshtanovych S. Concept of Future 

Sports Managers’ Professional Competences 

Formation Ukrainian Journal of Educational 

Research. 2017. Vol. 2,N 1(2).P. 57-61 

Семінарське заняття (2 год.): 
1. Мотиваційна функція менеджменту в 

організаціях спортивного спрямування. 

2. Форми морального стимулювання 

праці працівників спортивних 

організацій. 

3. Контрольна функція менеджменту. 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 2018. 

Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

1. Визначте поняття «мотиви», «потреби», 
«винагорода». 

1. Жданова О. Основи управління 

сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. / Ольга Жданова, Любов Чеховська. 

Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас  Е.  В.  Маркетинг  в  спорте: 



7. Розкрийте сутність мотивації як функції 

управління. 

8. Що є основою теорії мотивації А. 

Маслоу? 

9. В чому полягають відмінності між 

змістовними та процесуальними 

теоріями мотивації? 

10. Розкрити сутність і види контролю. 

11. Що являє собою контролінг і його 

відмінність від контролю? 

теория и практика: монография. ЕКиев : 

Олимпийская литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи підготовки 

системи формування професійної 

компетентності спортивних менеджерів. 

Розвиток сучасної освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи : зб. наук. пр. Конін; 

Ужгород ; Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5.Криштанович С. Система формування 

ключових компетентностей майбутніх 

менеджерів фізичної культури і спорту. 

6. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. Соціальна 

робота : [зб. наук. пр.]. Ужгород, 2018. 

Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-126. 

Тема № 5. Організація праці в менеджменті 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

Не передбачається 
 

Семінарське заняття : 
Не передбачається 

 

1. Завдання для самостійної роботи: 

2. Скласти конспект у якому 

відобразити: методику розрахунку 

потреби організації. 

1. Жданова  О.  Основи  управління 
сферою фізичної культури і спорту : навч. 

посіб. Львів : ЛДУФК, 2017. 224 с. 

2. Имас Е. В. Маркетинг в спорте: теория 

и практика: монография. Киев : Олимпийская 

литература, 2015. 228 с. 

3. Імас Є. Тенденції розвитку у сфері 

фізичної культури та спорту в умовах 

сучасного ринку І Євген Імас, Юрій Мічуда. 

Теорія і методика фізичного виховання і 

спорту. 2015. № 2. Є. 142-149. 

4. Криштанович С. Етапи 

підготовки системи формування

 професійної компетентності 

спортивних менеджерів. Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, проблеми, 

перспективи : зб. наук. пр. Конін; Ужгород ; 

Дрогобич, 2018. С. 200-202. 

5. Криштанович С. Система формування 

ключових   компетентностей   майбутніх 



 менеджерів фізичної культури і спорту. 
3. Науковий вісник Ужгородського 

університету. Серія: Педагогіка. 

Соціальна робота : [зб. наук. пр.]. 

Ужгород, 2018. Вип. 1(42), ч. 1.-С. 122-

126. 

Тема № 6. Поняття та сутність маркетингу 
 

Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція : 

Не передбачається 
 

Семінарське заняття : 

Не передбачається 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Скласти конспект за питаннями (має бути 

представлений на семінарському занятті): 

- Поняття маркетингу та етапи його 

розвитку. 

- Цілі, принципи та завдання маркетингу 

підприємства. 
- Види маркетингу та їх характеристика. 
- Формування маркетингової 

інформаційної системи. 

1. Івашків І.Р. Стратегічний маркетинг 

та маркетингова стратегія: сутність та 

взаємозв’язок. Наука й економіка. 2014. №. 2. 

С. 75–80. 

2. Ігнатьєва І.А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. К.: Каравела, 2019. 

464 с. 

3. Корж М.В. Маркетинг : навчальний 

посібник. Київ : Центр учбової літератури, 

2015. 344 с. 

4. Мошек Г. Є., Ковальчук М. М.,. 

Поканєвич Ю. В. та ін. Менеджмент: навч. 

посіб. К.: Ліра-К, 2015. 550 с 

 

Тема № 7. Вивчення потреб і поведінки споживачів фізкультурно- 

спортивного спрямування. 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 
Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція:  

Не передбачається 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачається 
 

Завдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

 

1. Дати визначення «спортивний ринок». 

2. Важливі елементи маркетингу 

спортивного ринку. 

3. Які фактори макросередовища 

впливають на спортивний ринок 

4. Які фактори мікросередовища 

впливають на спортивний ринок 

5. Етапи сегментування спортивного 

ринку. 
Фактори, що впливають на поведінку 

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., Гриненко 

В. В. Стратегічний менеджмент: навч. посіб. 

; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 

2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос

_ п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. Управління 

маркетинговою політикою підприємства. 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf


споживачів. Науковий вісник PUET: Economic Sciences. 

2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. Стратегічний маркетинг: 

підручник. К.: КНЕУ, 2012. 523 с. 

Мармаза О. І. Стратегічний менеджмент. 

Х.: ТОВ «Планета-принт», 2015. 103 с. 

Назарчук Т. В. Менеджмент організацій 

: навчальний посібник. К.: «Центр учбової 

літератури», 2016. 560 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh

m ent_org.pdf 

Тема № 8. Маркетингова товарна та цінова політики у 

спортивному середовищі 
 

 
Перелік питань/завдань, що виноситься на 

обговорення/опрацювання 

Рекомендовані джерела, допоміжні 

матеріали та ресурси 

Лекція:  

Не передбачається 

 

Семінарське заняття: 

Не передбачається 

 

вдання для самостійної роботи: 

Зробити конспект до питань та 

підготувати презентацію для відповіді 

1. Дайте визначення маркетингової 

товарної політики та охарактеризуйте її 

структуру. 

2. Охарактеризуйте

 основні атрибути товару. 

3. Дайте визначення та поясніть 

маркетингову концепцію 

конкурентоспроможності товару. 
4. Поясніть логіку алгоритму розробки 

нової продукції. 

5. Поясніть сутність 

поняття «новий товар». 

6. Дайте визначення марки товару. 

Назвіть типи марок та поясніть 

актуальність цього питання в сучасній 

маркетинговій діяльності. 

7. Охарактеризуйте роль упаковки 

товару в сучасній маркетинговій діяльності. 

8. Дайте визначення

 життєвого циклу продукції та 

охарактеризуй його основні етапи. 

9. Охарактеризуйте особливості 

маркетингу на різних етапах життєвого  

1. Іваннікова М.М. Маркетинг у 

формуванні конкурентних переваг 

підприємства. 2016. 23 с. 

2. Ігнатьєва І. А. Стратегічний 

менеджмент: підручник. Київ: Каравела, 

2015. 464 с. 

3. Кайлюк Є. М., Андрєєва В. М., 

Гриненко В. В. Стратегічний менеджмент: 

навч. посіб. ; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. 

Х.: ХНАМГ, 2010. 79 с. URL: 

http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Навч_пос_ 

п_35Н_2010.pdf 

4. Карпенко Н.В. 

Управління маркетинговою політикою 

підприємства. Науковий вісник PUET: 

Economic Sciences. 2014. №. 5. С. 231–234. 

5. Куденко Н.В. 

Стратегічний маркетинг: підручник. К.: 

КНЕУ, 2012. 523 с. 

6. Мармаза О. І. Стратегічний 

менеджмент. Х.: ТОВ «Планета-принт», 

2015. 103 с. 

7. Назарчук Т. В. Менеджмент 

організацій : навчальний посібник. К.: 

«Центр учбової літератури», 2016. 560

 с. URL: 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzh 

ment_org.pdf 

http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://eprints.kname.edu.ua/17117/1/Ð�Ð°Ð²Ñ‡_Ð¿Ð¾Ñ�_Ð¿_35Ð�_2010.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf
http://pdf.lib.vntu.edu.ua/books/2017/menedzhment_org.pdf


циклу родукції. 

13. Поясніть сутність та охарактеризуйте 

основні характеристики товарного 

асортименту. 

14. Поясніть сутність та охарактеризуйте 

методи елімінування продукції. 

15. У чому полягає роль цінової політики як 

одного з головних елементів 

маркетингу? 

16. На якому з типів ринку роль 

маркетингової цінової політики 

підприємства є 

найбільшою? 

 

 

 

6. Політика курсу 

Політика щодо відвідування навчальних занять 

Згідно з «Положенням про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в 

умовах ЄКТС в ІДГУ» студенти мають обов’язково бути присутніми на семінарських 

заняттях. Студент, який з поважних причин, підтверджених документально, не мав був 

відсутній на семінарському занятті, має право на відпрацювання у двотижневий термін після 

повернення до навчання. Студент, який не використав надане йому право у встановлений 

термін або пропустив заняття без поважних причин, отримує за кожне пропущення заняття 0 

балів. Студенти, які навчаються за індивідуальним графіком, мають в повному обсязі 

виконати додаткові індивідуальні завдання, попередньо узгодивши їх з викладачем. 

Присутність на модульній контрольній роботі є обов’язковою. У випадку відсутності 

студента на проміжному контролі з поважної причини, підтвердженої документально, йому 

призначається інша дата складання модульної контрольної роботи. 

Політика академічної доброчесності 

Студенти мають дотримуватись правил академічної доброчесності відповідно до «Кодексу 

академічної доброчесності ІДГУ». Наявність академічного плагіату в студентських доповідях 

є підставою для виставлення негативної оцінки. Списування студентів під час проведення 

модульної контрольної роботи є підставою для дострокового припинення її складання та 

виставлення негативної оцінки. 

 

7. Проміжний і підсумковий контроль 

Форма проміжного контролю: модульна контрольна робота 

Зразок модульної контрольної роботи 

Модульний контроль з дисципліни «Менеджмент та маркетинг у фізичній культурі» 

проводиться у тестовій формі. Кількість модульних контрольних робіт на дисципліну – 1. 

Приклад: 

Варіант 1 

Управління – це: 

а) процес встановлення завдань для організації, визначення найкращого шляху їх 

використання; 

б) послідовність дій менеджера; 



в) конкретний кінцевий стан або очікуваний результат організації; 

г) вплив на колектив, який направлений на досягнення мети, і необхідні для цього 

взаємопов´язані заходи. 

1. Термін "менеджмент" застосовується до управління: 

а) живою і неживою природою; 

б) технологічними процесами; 

в) соціально-економічними процесами на рівні підприємства, яке функціонує в умовах ринку; 

г) б,в. 

2. Кінцевою метою менеджменту є: 

а) забезпечення прибутковості діяльності фірми; 

б) задоволення споживачів; 

в) збільшення обсягів реалізації; 

г) ведення чесної конкурентної боротьби. 

3. Елементами управління як загального виду людської діяльності є: 

а) мета управління і спосіб досягнення мети; 

б) об'єкт і суб'єкт управління; 

в) а,б. 

4. Функції менеджменту поділяють на: 

а) основні та конкретні; 

б) планування, організація, мотивація, контроль та координація; 

в) планування, організація, мотивація, контроль. 

5. Підприємець, на Вашу думку, це те ж саме, що і : 

а) менеджер; 

б) людина, яка бере на себе відповідальність і ризик за організацію власної справи; 

в) начальник відділу в універмазі; 

г) а,б. 

6. Методи менеджменту поділяють на: 

а) методи прямого впливу та методи непрямого впливу; 

б) формальні та неформальні; 

в) організаційні, економічні, соціально-психологічні; 

г) а,б,в. 

7. Фінансовій менеджмент – це: 

а) комплексна система стійкості, надійності і ефективності управління фінансами; 

б) комплексна система забезпечення конкурентоздатності товару; 

в) комплексна система управління інвестиціями; 

г) а,б,в. 

8. Управління фізичною культурою і спортом здійснюють: 

а) ВРУ, КМУ, Комітет з питань сім'ї, молодіжної політики, спорту та туризму; 

б) місцеві органи державної виконавчої; 

в) органи місцевого саморегулювання; 

г) а,б,в. 

9. Товариство з обмеженою відповідальністю – це: 

а) товариство закритого типу, акції якого розподіляються серед засновників та працівників; 

б) товариство учасники якого несуть відповідальність за борги фірми у межах своїх вкладів; 

в) товариство учасники якого не відповідають за борги фірми; 

г) товариство, яке разом з учасниками, що несуть відповідальність за зобов’язання товариства 

всім своїм майном, включає також учасників, відповідальність яких обмежується вкладом у 

майно товариства. 

 



8. Критерії оцінювання результатів навчання 

Шкала та схема формування підсумкової оцінки 

 

Переведення підсумкового балу за 100-бальною шкалою оцінювання в підсумкову оцінку за 

традиційною шкалою 

Підсумковий 

бал 

 
Оцінка за традиційною шкалою 

51-100 зараховано 

1-50 не зараховано 

 

Підсумкова оцінка виставляється за результатами поточного та проміжного контролю. Під 

час 

поточного контролю оцінюються відповіді студента на семінарських заняттях та результати 

самостійної роботи. Нарахування балів за поточний контроль відбувається відповідно до 

«Положення про порядок оцінювання рівня навчальних досягнень студентів в умовах ЄКТС в 

ІДГУ» http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja pro-porjadok-ocinjuvannja- 

rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf 

Максимальна 

кількість балів 

70 балів (поточний контроль) – 

середньозважений бал оцінок за 

відповіді на семінарських 

заняттях та виконання 

індивідуальних завдань, який 

переводиться у 100- бальну шкалу 
з ваговим коефіцієнтом 0,7 

30 балів (проміжний контроль) 
– за результатами виконання 

модульної контрольної роботи 

Мінімальний 

пороговий рівень 

35 балів (поточний контроль) 16 балів (проміжний контроль) 

 
 

Критерії оцінювання під час аудиторних занять 

Досягнення студентів на семінарських заняттях, а також виконані ними індивідуальна 

та самостійна роботи оцінюються за шкалою від «0» до «5». 

 

Критерії оцінювання навчальних досягнень студентів 

на семінарських заняттях 

 

Оцінка Критерії оцінювання навчальних досягнень 

 

 
5 балів 

Оцінюється робота студента, який у повному обсязі володіє 

навчальним матеріалом, вільно, самостійно й аргументовано його 

викладає, глибоко та всебічно розкриває зміст теоретичних 

запитань  та  практичних  завдань,  використовуючи  при  цьому 

обов’язкову та додаткову літературу, вільно послуговується 

науковою  термінологією,  розв’язує  задачі  стандартним  або 

 оригінальним способом, наводить аргументи на підтвердження 
власних думок, здійснює аналіз та робить висновки. 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/06/polozhennja___pro-porjadok-ocinjuvannja-rivnja-navchalnyh-dosjahnen-zi-zminamy.pdf


 

 

 
4 бали 

Оцінюється робота студента, який достатньо повно володіє 
навчальним матеріалом, обґрунтовано його викладає, в основному 

розкриває зміст теоретичних запитань та практичних завдань, 

використовуючи при цьому обов’язкову літературу, розв’язує задачі 

стандартним способом, послуговується науковою термінологією. 

Але при висвітленні деяких питань не вистачає достатньої глибини 

та аргументації, допускаються при цьому окремі неістотні 

неточності та незначні помилки. 

 

 
3 бали 

Оцінюється робота студента, який відтворює значну частину 
навчального матеріалу, висвітлює його основний зміст, виявляє 

елементарні знання окремих положень, записує основні формули, 

рівняння, закони. Однак не здатний до глибокого, всебічного 

аналізу, обґрунтування та аргументації, не користується необхідною 

літературою, допускає істотні неточності та помилки. 

 
 

2 бали 

Оцінюється  робота  студента,  який  достатньо  не  володіє 
навчальним матеріалом, однак фрагментарно, поверхово (без 

аргументації й обґрунтування) викладає окремі питання навчальної 

дисципліни, не розкриває зміст теоретичних питань і практичних 

завдань. 

 
1 бал 

Оцінюється робота студента, який не в змозі викласти зміст 
більшості питань теми та курсу, володіє навчальним матеріалом на 

рівні розпізнавання явищ, допускає істотні помилки, відповідає на 

запитання, що потребують однослівної відповіді. 

 

0 балів 

Оцінюється робота студента, який не володіє навчальним 
матеріалом та не в змозі його висвітлити, не розуміє змісту 

теоретичних питань та практичних завдань. 
 

Критерії оцінювання індивідуальних завдань 

 
Вид роботи Максимальна кількість балів 

Презентація до завдання 5 

Конспект тем для самостійної роботи 5 

Реферат 5 

Тестові завдання 5 

Проходження курсів у відповідності до тем навчальної 
дисципліни на платформах ЕdEra, Prometheus та ін. 

5 

 

Максимальна кількість балів за виконання будь-якого з видів індивідуальних завдань 

складає 5 балів. 

Критеріями оцінювання анотацій наукових статей є вміння студента стисло визначати 

ключові позиції, які викладені автором у статті. Критеріями оцінювання роботи з усними 

джерелами є здатність студента збирати джерельну інформацію та критично її 

опрацьовувати. Оцінювання доповіді (реферату) здійснюється за такими критеріями: 

самостійність та оригінальність дослідження, виконання поставлених автором завдань, 

здатність здійснювати узагальнення на основі опрацювання теоретичного матеріалу та 

відсутність помилок при оформленні цитування й посилань на джерела. 



Індивідуальне завдання є обов’язковим для виконання та передбачає написання 

реферату на одну із запропонованих тем. Разом з тим у здобувач освіти може запропонувати 

свою тему у відповідності до особистих науково-дослідних 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.  

Тематика рефератів: 

1. Сутність та принципи менеджменту. 

2. Методи дослідження в менеджменті. 

3. Поняття та структура організації. 

4. Методи менеджменту. 

5. Функції менеджменту. 

6. Сутність та особливості керівництва. 

7. Організація праці в менеджменті. 

8. Ефективність економічної праці. 

9. Поняття, цілі та принципи маркетингу. 

10. Концепції діяльності підприємств на ринку. 

11. Поняття маркетингової інформаційної системи. 

12. Маркетингові дослідження. 

13. Сутність, цілі та завдання маркетингової товарної політики підприємства. 

14. Концепція життєвого циклу товару. Характеристика його етапів. 

15. Асортимент та номенклатура товарів. 

16. Поняття якості та конкурентоспроможності товару. 

17. Роль і значення ціни. Класифікація цін. 

18. Сутність, цілі та завдання маркетингової цінової політики підприємства. 

19. Етапи процесу та методи ціноутворення. 

20. Цінові стратегії. 

21. Сутність, значення та завдання політики розповсюдження. 

22. Маркетингові системи розповсюдження. 

23. Формування міжнародних каналів розповсюдження. 

24. Сутність маркетингової політики комунікації. 

25. Реклама в системі маркетингових комунікацій. 

26. Стимулювання збуту, персональний продаж, прямий маркетинг. 

27. Організація маркетингової діяльності підприємства. 

28. Контроль маркетингової діяльності підприємства. 

 

1.4. Критерії оцінювання модульної контрольної роботи 

 

Тестові завдання І рівня (1-20) 0,5 балів за вірну відповідь =10 б 

Тестові завдання ІІ рівня (21-28) 2 бали за вірну відповідь = 14 б. 

Тестові завдання ІІІ рівня (28-30) 3 бали за вірну відповідь =6 б. 

Разом 30 

 

1.5. Критерії оцінювання під час підсумкового контролю. 



Оцінку за семестр з дисципліни, що закривається заліком, слід виставляти після її 

вивчення до початку екзаменаційної сесії за результатами поточного та проміжного контролю 

(відповідно вагові коефіцієнти 0,7 та 0,3); при цьому обов’язкової присутності здобувачів 

вищої освіти не передбачено. 

 

Залік отримує студент, який виконав усі види завдань, визначені у робочій програмі 

навчальної дисципліни й має достатню кількість балів за поточний контроль (не менше 35 

балів) та проміжний контроль (не менше 16 балів). 

 
 

Викладач   Метіль Т.К. 
(підпис) (ПІБ) 

 

Затверджено на засіданні кафедри управління підприємницькою та туристичною діяльністю 
протокол № 3 від «14» вересня 2022 р. 

 

Завідувач кафедри   Метіль Т.К.  
(підпис) (ПІБ) 


