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1. Опис навчальної дисципліни 

Найменування показників 
Характеристика навчальної дисципліни 

денна форма навчання заочна форма навчання 

Загальна кількість кредитів – 4 

 

годин – 120 

 

змістових модулів – 3 

 

Вибіркова 

Рік підготовки: 

 1-й 

Семестр 

 2-й 

Лекції 

 8 год. 

Практичні, семінарські 

 6 год. 

Самостійна робота 

 106 год. 

Форма підсумкового контролю: залік 

 
2. Анотація до курсу 

Запропонована програма ставить за мету розвинути вміння та вдосконалити знання 

напрямів маркетингу освітніх послуг та методів формування маркетингових стратегій надання 

освітніх послуг. 

Предмет дисципліни – теоретичні, методологічні, практичні засади до формування 

маркетингової стратегії освітніх послуг. 

Завдання: формування у здобувачів узагальненого поняття маркетингу освітніх послуг 

та його складових; сформування схеми взаємозв’язків базових категорій маркетингу освітніх 

послуг; за допомогою інтегрованого підходу розвинути вміння розробки маркетингової 

стратегії закладу освіти з урахуванням сучасних тенденцій розвитку сфери освіти на 

регіональному ринку надання освітніх послуг. 

Переваги: можливість застосувати розроблені пропозиції у практичній діяльності 

закладу з метою впровадження власних наробок  маркетингових стратегій управління та  

розвитку системи надання освітніх послуг, а також для проведення подальших досліджень у 

сфері менеджменту освіти. 

 

3. Технологічна карта дисципліни 

Тема  Зміст Завдання Контроль 

Змістовий модуль 1. Система надання послуг в освітньому просторі 

Тема 1.  

Стан та практика 

надання освітніх 

послуг в умовах 

реалій сьогодення 

 

Аналіз стану надання  освітніх послуг 

в закладах освіти в умовах реалій 

сьогодення.  Конкурентоспроможність 

закладів освіти та впровадження 

маркетингових заходів в сфері освітніх 

послуг.  

Індивідуальні 

завдання 

Опитування 

Тема 2.  

Маркетинг 

освітніх послуг: 

концепція та 

тенденції 

Прогнозування перспективних 

напрямів розвитку освіти. Маркетинг 

освітніх послуг в сфері освіти. Аналіз 

тенденцій ринку надання освітніх послуг. 

Маркетингова концепція як стратегія 

розвитку закладу освіти. Програма 

просування освітніх послуг закладом. 

Проєктування  Презентація 
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Тема 3.  

Концепція 

формування 

стратегії закладу 

освіти в умовах 

трансформації 

освіти 

Маркетинг освітніх послуг від потреб 

до необхідності.  Варіативність надання 

освітніх послуг. Особливості та місія 

закладу освіти як засади надання освітніх 

послуг. Ефективність маркетингових 

стратегій при оцінювані соціального 

ефекту. Особливості концепції 

маркетингу освітніх послуг в сучасних 

умовах. 

Пошукові 

завдання, 

підготовка до 

виступу 

Презентація 

Змістовий модуль 2. Маркетингові стратегії просування освітніх послуг  

Тема 4. 

Формування 

маркетингової 

стратегії закладу 

освіти 

Аналіз ринку освітніх послуг.  

Аналіз закладів освіти в рейтингах. 

Стратегічний аналіз зовнішньої та 

внутрішньої моделі надання освітніх 

послуг. Практикоорієнтована 

підготовка поідготовка здобувачів. 

Моделювання Виступ  

Тема 5.  

Цифровий 

маркетинг у 

системі освіти 

Маркетингове дослідження у 

цифровому просторі. Маркетингові 

комунікації в сегменті ринку надання 

освітніх послуг. Система цифрового 

маркетингу в соціальних мережах. 

Інтернаціоналізація освіти як 

маркетинг партнерських відносин на 

ринку освітніх послуг. 

Проєктування Презентація 

Змістовий модуль 3. Регіональні аспекти надання освітніх послуг. 

Тема 6.   

Моніторинг 

освітніх послуг в 

регіоні  

Маркетингові підходи як засіб 

конкурентноспроможності в надані 

освітніх послуг. Комплексні підходи в 

дослідженні інноваційних 

спроможностей закладів освіти. 

Особливості регіонального ринку 

надання освітніх послуг. 

Аналіз, 

практичні 

завдання 

Опитування 

Тема 7.  

Статистичні 

методи в ріщені 

функціональних 

задач маркетингу 

освітніх послуг 

Методологія та організація 

маркетингу в сфері освіти.  

Ціноутворення на ринку освітніх 

послуг. Методики розрахунку 

орієнтовної середньої вартості 

підготовки одного здобувача. Оплата 

праці та соціально-трудові відносини: 

експрес-аналіз. 

Практичні  

завдання 

Презентація 

Тема 8.  

Підвищення 

якості надання 

освітніх послуг   

Фактори підвіщення якості надання 

послуг в сфері освіти. Позитивні та 

негативні практики використання 

інформаційних технологій з точки зору 

психології. Маркетинг дистанційної 

освіти. 

Аналіз, 

пошукові 

завдання 

Опитування 

Тема 9.  

Спрямованність 

сучасної 

екологічної освіти 

на модель сталого 

розвитку 

Глобальний контекст стратегічних дій 

в освіті. «Освіта для всіх», «Освіта для 

сталого розвитку» та культуро історична 

складова освіти. Концептуальний аналіз 

регіонального ринку  освітніх послуг. 

Творчі 

завдання 

Презентація 

захист 

 

4. Політика курсу 
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Під час лекційних занять від здобувача вищої освіти вимагається набути цілісну 

логічно-послідовну систему теоретичних знань з освітнього маркетингу; теоретичних знань та 

практичних навичок за основними напрямами маркетингової діяльності: дослідження, 

комплексний аналіз та прогнозування ринку освітніх послуг і ринку праці, розробка стратегії 

маркетингу навчальних закладів та інструментів її реалізації. 

До кожного практичного заняття здобувач вищої освіти повинен розв’язувати 

низьку управлінських завдань професійної підготовки фахівців вищої кваліфікації, зокрема: 

управління сучасним навчальним закладом на засадах маркетингу, проведення маркетингових 

досліджень, використання технологій фандрайзингу в сфері освіти.  

Самостійна робота здобувачів передбачає самостійне опрацювання матеріалів до  

кожної теми та включає поточну роботу здобувача з підготовки та виконання  індивідуальної 

роботи, Виконання тестових робіт в режимі комп’ютерної діагностики або виконання творчих 

та проєктних завдань, визначених викладачем.  

Політика щодо академічної доброчесності. Здобувач вищої освіти повинен 

дотримуватись чинного законадавства щодо принципів академічної доброчесності та 

авторського права, не допускати академічний плагіат. Усі письмові роботи перевіряються на 

наявність плагіату і допускаються до захисту з коректними текстовими запозиченнями, які не 

повинні перевищувати 20%. 

Політика щодо дедлайнів та перескладань. Тестові завдання не перескладаються. 

Здобувач освіти має право ліквідувати академічні заборгованості у встановленому в закладі 

порядку.  

 

5. Критерії оцінювання результатів навчання 

 

Критерії оцінювання за різними видами робіт 

 

Вид роботи Бали Критерії 

Практичні заняття 

(виступи та 

обговорення 

наукових доповідей, 

активність у процесі 

обговорення питань з 

тем дисципліни під 

час практичних 

занять, відповіді на 

питання викладача під 

час усного 

опитування) 

0 Здобувач не проявляє активності під час практичного 

заняття, лише спостерігає за роботою інших. 

1-3 Здобувач не виступає з науковою доповіддю, але бере 

участь в обговоренні питань, які розглядаються під час 

практичного заняття, висловлює свою думку, відповідає 

на питання викладача під час усного опитування, але 

може припускати помилки. 

4-6 Здобувач виступає з науковою доповіддю, але 

припускається помилок, бере участь в обговоренні 

питань, які розглядаються під час практичного заняття, 

висловлює свою думку, відповідає на питання 

викладача під час усного опитування, але може 

припускати незначні помилки. 

7-10 Здобувач виступає з підготовленою науковою 

доповіддю, презентує виконане завдання, правильно 

відповідає на всі питання, поставлені викладачем та 

іншими здобувачами, бере активну участь в 

обговоренні питань, які розглядаються під час 

практичного заняття, висловлює свою думку, ставить 

питання іншим здобувачам після їх виступів, доповнює, 

уточнює їх за необхідності, правильно відповідає на всі 

питання, поставлені викладачем під час усного 

опитування. 

Виконання 

самостійної роботи 

(самостійне вивчення 

0 Здобувач не виконує самостійну роботу. 

1-3 Здобувач вивчив частково питання, винесені на 

самостійне вивчення, не всі з них законспектував. 
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та конспектування 

питань, винесених на 

самостійне 

опрацювання) 

Припускає помилки під час поточного контролю з 

питань, що виносились на самостійне вивчення. 

Питання законспектовані формально.   

4-6 

 

Здобувач вивчив всі питання, винесені на самостійне 

вивчення, але не всі з них законспектував. Припускає 

деякі помилки під час поточного контролю з питань, що 

виносились на самостійне вивчення. Питання 

законспектовані на достатньому рівні. 

7-8 Здобувач творчо підійшов до виконання самостійної 

роботи та конспектування всіх питань, винесених на 

самостійне вивчення, опрацював достатню кількість 

рекомендованих джерел з основного списку літератури, 

проявив ініціативу в опрацюванні додаткових джерел. 

Під час поточного контролю знань з питань, винесених 

на самостійне вивчення, виявляє ґрунтовні знання з 

теорії та практики цих питань, не припускає помилок у 

відповідях на питання викладача. 

 

Критерії оцінювання за всіма видами контролю 

 

Бали Критерії оцінювання навчальних досягнень 

За 

національною 

шкалою 

Шкала 

ЄКTС  

Теоретична  

підготовка 

Практична 

підготовка 

Здобувач вищої освіти  

2…5 1…100 F…А  

 

5 

 

90  

 

… 

 

100 

 

А 

Здобувач вищої освіти виявив 

відмінний рівень знань в межах 

обов’язкового матеріалу з, 

можливими, незначними недоліками. 

Здобувач вищої освіти 

вміє організовувати 

маркетингову 

діяльність закладів 

освіти та розробляти й 

здійснювати заходи 

маркетингових 

досліджень ринку 

освітніх послуг. 

Виконує всі проєктні та 

творчі завдання 

самостійно, вчасно й 

може презентувати їх на 

високому рівні. 

 

4 

 

75 

… 

89 

 

С 

… 

В 

 

Здобувач вищої освіти демонструє 

достатньо високий рівень знань, при 

цьому відповідь досить повна, логічна, 

з елементами самостійності, але 

містить деякі неточності або незначні 

помилки, або присутня недостатня 

чіткість у визначенні понять. 

Здобувач вищої освіти володіє 

достатнім обсягом навчального 

матеріалу, здатний його аналізувати, 

але не має достатніх знань для 

формування висновків. 

Всі самостійні та 

практичні завдання 

виконано але здобувач 

вищої освіти не вміє 

доказово та 

аргументовано 

презентувати власні 

наробки. Здобувач 

вищої освіти не завжди 

здатний асоціювати 

теоретичні знання з 

практичними 

прикладами. 
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3 

 

60 

… 

 

74 

 

Е 

… 

 

D 

Здобувач вищої освіти в загальній 

формі розбирається в матеріалі, проте 

відповідь неповна, неглибока, містить 

неточності, є помилки у формулюванні 

понять.  

Здобувач вищої освіти в загальній 

формі розбирається в матеріалі, 

допускає суттєві помилки при 

висвітленні матеріалу, формулюванні 

понять, не може навести приклади.  

Відчуваються 

складнощі в 

застосуванні знань при 

наведенні прикладів. 

 

2 

 

35 

… 

59 

 

FX 

Здобувач вищої освіти не володіє 

переважною частиною програмного 

матеріалу, допускає суттєві помилки 

при висвітленні понять. 

Не виконує самостійної 

роботи, при практичній 

підготовці не 

спроможний без 

помилок виконати 

завдання. 

 

2 

 

1 

… 

34 

 

F 

Здобувач вищої освіти не володіє 

навчальним матеріалом. 

Виконує лише елементи 

завдання, потребує 

постійної допомоги 

викладача. 

 

6. Розподіл балів, які отримують здобувачі вищої освіти 

 

Заочна форма навчання 

 
 

 

Поточний та/або періодичний контроль 

П
ід

су
м

к
о
в
и

й
 

к
о
н

тр
о
л
ь 

З
аг

ал
ь
н

а 

п
ід

су
м

к
о
в
а 

о
ц

ін
к
а 

Змістовий модуль 

№ 1 

Змістовий модуль № 2 Змістовий модуль № 3   

Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9   

с.р с.р с.р п с.р п с.р с.р с.р с.р п с.р   

8 8 8 10 8 10 8 8 8 8 10 6 0 100 

 

Т – тема заняття; с. р. – самостійна робота; п – практична робота. 

 

 

 

7. Рекомендована література 

 

Основна 

1. Borinshtein, Y., Stovpets, O., Kisse, K., Balashenko, I., & Kulichenko, V. Educational marketing 

as a basis for the development of modern Ukrainian society and the state. Amazonia Investiga. 

2022. 11(54), 146-157. https://doi.org/10.34069/AI/2022.54.06.14  

2. Білецький Е. В., Янушкевич Д. А., Шайхлісламов З. Р. Управління якістю продукції та 

послуг. Харків: ХТЕІ, 2015. 222 с. 

3. Білоусова С.В. Маркетинг освітніх послуг: стан, тенденції, перспективи. Бізнес-навігатор. 

Науково-виробничий журнал. 2015. №1 (36). С.39-43. 
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4. Вікарчук О.І., Калініченко О.О., Пойта І.О. Розвиток освітнього маркетингу в сучасному 

українському суспільстві. Віcник Житомирcького державного технологічного 

універcитету. Житомирcький державний технологічний університет. 2016. № 4. C. 248-

250. 

5. Войцех Мархлєвскі, Олег Процак. Стратегія розвитку освіти в громаді : практичний 

порадник. К., 2018 56 с. 

6. Грекова І., Брусенцова Я., Жабенко Л., Ковшова О., Мацокін А., Полторак В., Пуцова А., 

Яцковський С. Створюємо орган управління освітою в громаді: Порадник для голів та 

управлінців освітою територіальних громад. К. : ТОВ «Агентство Україна», 2020. 66 с. 
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