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Курс  "Менеджмент, маркетинг, економіка освіти" містить, як перевірені

часом теоретичні положення менеджменту, маркетингу, економіки

освіти, так і відкриває шлях свіжим ідеям, інструментам та практичним

підходам щодо удосконалення управлінської, економічної та

маркетингової діяльності навчальних закладів та покращення їх іміджу в

очах зацікавлених аудиторій. Під час вивчення курсу ви отримаєте

практичні навички з:

проведення маркетингових досл�джень, анал�зу б�знес- середовища
навчального закладу, формування комплексу маркетингу та
стратег�чних напрям�в розвитку навчального закладу;

 1

створення рекламних креатив�в, логотип�в, роботи в сучасних
дизайнерських програмах;

2

просування навчального закладу за  допомогою SMM-маркетингу,
таргетованої реклами, PR, ivent, сайт�в (створення сайту на Т�льде) тощо.

3



Мета,
завдання та
результати 

Мета вивчення навчальної дисципл�ни
„Менеджмент, маркетинг, економ�ка осв�ти" – формування комплексу знань та вм�нь з управл�нської
д�яльност� для забезпечення рентабельност� та конкурентоспроможност� осв�тнього закладу в умовах
сучасного розвитку економ�ки України та євро�нтеграц�ї.

МЕТА

ЗК1.Здатн�сть проведення досл�джень на в�дпов�дному р�вн�;
ЗК3.Навички використання �нформац�йних та комун�кац�йних технолог�й;

СК2.Здатн�сть встановлювати ц�нност�, бачення, м�с�ю, ц�л� та критер�ї, за якими орган�зац�я визначає
подальш� напрями розвитку, розробляти � реал�зовувати в�дпов�дн� стратег�ї та плани;

СК4.Здатн�сть до ефективного використання та розвитку ресурс�в орган�зац�ї;
СК5.Здатн�стьстворювати та орган�зовувати ефективн� комун�кац�ї в процес� управл�ння;

У РЕЗУЛЬТАТІ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ СТУДЕНТ
 ОТРИМАЄ ТАКІ ОСНОВНІ КОМПЕТЕНЦІЇ:

ПРН 6. Мати навички прийняття,   обґрунтуваннята   забезпечення   реал�зац�ї  управл�нських  р�шень в 

 непередбачуваних  умовах,  враховуючи  вимоги  чинного законодавства, етичн�м�ркування та ц�альну
в�дпов�дальн�сть;

ПРН 7.  Орган�зовувати  та  зд�йснювати ефективн�  комун�кац�ї  всередин�  колективу, з представниками
р�зних профес�йних груп та в м�жнародному контекст�;
ПРН 8. Застосовувати спец�ал�зоване програмне забезпечення та �нформац�йн� системи для вир�шення
задач управл�ння орган�зац�єю.

РЕЗУЛЬТАТИ НАВЧАННЯ



Система освіти як галузь економіки.
Державне регулювання освітньої галузі.
Вплив факторів ринкового середовища

Економічна сутність освітньої послуги.
Ресурси освітньої галузі.
Аналіз маркетингових можливостей

Специфіка маркетингового комплексу в освітній
галузі.

1.
2.
3.

 на діяльність освітньої галузі.
1.
2.
3.

 на ринку освітніх послуг.
1.

ТЕМИ


