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ВСТУП

Навчальна програма дисципліни "Маркетингова та іміджева діяльність

навчального закладу" складена відповідно до навчального плану підготовки

здобувачів ступеня вищої освіти магістр за спеціальністю 073 Менеджмент

спеціалізація управління навчальним закладом.

Предметом  навчальної  дисципліни  є  вивчення  методологічних  основ

маркетингової  і  іміджевої  діяльності  навчальних  для  забезпечення

рентабельності  та  конкурентоспроможності  освітнього  закладу  в  умовах

сучасного розвитку економіки України та євроінтеграції. 

Міждисциплінарні  зв’язки:  “Менеджмент  організації”,  “Керівник

навчального закладу”, “Теорія організації”.

Програма навчальної дисципліни “Маркетингова та іміджева діяльність

навчального закладу” містить такі змістовні модулі: 

1.  ОСНОВНІ  ЕЛЕМЕНТИ  МАРКЕТИНГОВОЇ  ТА  ІМІДЖЕВОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

1. МЕТА І ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ.

1.1.  Мета вивчення навчальної  дисципліни „Маркетингова та іміджева

діяльність  навчального  закладу"  –  формування  комплексу  знань  та  вмінь

маркетингової  діяльності  для  забезпечення  рентабельності  та

конкурентоспроможності  освітнього  закладу  в  умовах  сучасного  розвитку

економіки України та євроінтеграції. 

1.2.  Завдання вивчення  навчальної  дисципліни  „Маркетингова  та

іміджева діяльність навчального закладу":

-  з'ясувати сутність  основних понять  та  цілей маркетингової  політики

навчальних закладів;

- дослідити ринок освітніх послуг;

- розглянути освітню послугу з позицій класичної теорії маркетингу;

- з'ясувати сутність каналів розподілення та цінової політики освітнього

закладу;



ознайомитися з інструментами маркетингових комунікацій в освіті.

1.3.  За  результатом  вивчення  навчальної  дисциплін  у  здобувачів  повинні

бути сформовані такі компетентності:

загальні:  знання  основ  маркетингової  діяльності  навчального  закладу;

специфіку освітньої послуги з позицій маркетингу; типологічних рис освітніх

послуг; особливостей ресурсного забезпечення навчального закладу, як умови

його конкурентоспроможності; основні способи розподілення освітніх послуг

-  франчайзинг,  дистанційна освіта  тощо;  методів  ціноутворення  в  освітній

галузі;  заходів  маркетингових  комунікацій;  складових  іміджу  навчального

закладу (далі НЗ);

спеціальні:  вміння  розробляти  стратегії  розвитку  закладу,  виходячи  з

установчих документів та враховуючи зовнішнє та внутрішнє середовище і

предметну діяльність; розробляти програми діяльності закладу відповідно до

визначеної стратегії  її розвитку;  здійснювати організаційні дії з планування,

координації,  регулювання  та  контролю  взаємодії  закладу  з  іншими

заінтересованими громадськими об’єднаннями, державними і недержавними

підприємствами, установами та організаціями, в тому числі, іноземними або

міжнародними, органами місцевого самоврядування з питань, що стосуються

діяльності  та  соціально-економічного  (інвестиційного)  розвитку  закладу;  в

межах чинних нормативно-правових актів, що регулюють діяльність НЗ або

впливають  на  розвиток  галузі  освіти,  на  підставі  моделі  особистості

випускника  НЗ,  змісту  освіти,  за  відповідними  методиками  соціальної  та

практичної  психології,  соціології  та  економіки  праці,  принципами

діяльнісного підходу контролювати виконання в НЗ організаційних заходів з:

проектування  масиву  змісту  навчання;  проектування  програми  (цілей  та

змісту навчання) навчальної дисципліни (предмету); на підставі результатів

аналізу  соціального замовлення на  надання певних освітніх  послуг,  змісту

освіти та навчання, з урахуванням вимог чинних нормативно-правових актів,

що  регулюють  діяльність  НЗ  або  впливають  на  розвиток  галузі  освіти,

перспектив розвитку НЗ, використовуючи методологію діяльнісного підходу



організовувати та контролювати роботу з формування контингенту осіб, які

навчаються у закладі, відрахування та поновлення їх на навчання; на підставі

плану  управління  комунікаціями  та  навичок  у  комунікаційній  сфері,  за

типовими  методиками  організовувати  збір  та  поширення  потрібної

інформації  для  заінтересованих  у  зовнішніх  та  внутрішніх  інформаційних

зв’язках осіб.

На  вивчення  навчальної  дисципліни  відведено  90  годин  /  3  кредити

ECTS.



2. ІНФОРМАЦІЙНИЙ ОБСЯГ НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1. ОСНОВНІ ЕЛЕМЕНТИ МАРКЕТИНГОВОЇ

ТА ІМІДЖЕВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.
ТЕМА 1 

Сутність та основні поняття маркетингової та іміджевої діяльності
навчального закладу

- сутність маркетингової діяльності НЗ;
- маркетингові інструменти впливу на споживачів освітніх послуг;
- імідж та соціальний потенціал навчального закладу;
- сучасні концепції маркетингу;
-  концепція  маркетингу  партнерських  відносин,  як  інструмент

формування позитивного іміджу навчального закладу.

ТЕМА 2 
Аналіз ринкових можливостей навчального закладу

- характеристика ринку освітніх послуг;
-  захоплення  ринків  за  допомогою  маркетингово-орієнтованого

стратегічного планування;
- збір інформації та оцінка ринкового попиту;
- дослідження маркетингового середовища;
- проблеми конкуренції;
- ідентифікація ринкових сегментів та вибір цільових ринків.

ТЕМА 3
Стратегія нарощування позитивного іміджу навчального закладу

- роль деонтології у формуванні іміджу навчального закладу;
- стратегія формування позитивного іміджу навчального закладу.

ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2. КОМПЛЕКС МАРКЕТИНГУ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ.

ТЕМА 4 
Товарна політика навчального закладу

- маркетингова сутність освітньої послуги.
- якість освітніх послуг;
- асортимент товарів і послуг навчального закладу.

ТЕМА 5
Управління мережами партнерів та системою маркетингових

каналів
- сутність партнерської мережі та системи маркетингових каналів;
- філії та представництва навчального закладу;
- франчайзинг в освіті;
- використання агентів та посередників в освіті;
- розвиток дистанційної освіти.



ТЕМА 6
Розробка стратегії та програм ціноутворення навчального закладу

- встановлення рівня ціни на послуги навчального закладу; 
- аналіз витрат навчального закладу;
- вибір методу ціноутворення;
- ціноутворення та просування освітніх послуг;
- ініціативна і реактивна зміна ціни. 

ТЕМА 7 
Система маркетингових комунікацій навчального закладу

- сутність та види реклами;
- паблік рилейшнз;
- тимулювання збуту;
- прямий маркетинг;
- спонсорство як засіб маркетингових комунікацій;
- виставки і ярмарки;
- мерчандайзинг;
- брендинг.

ТЕМА 8
Застосування інструментів інтерактивного маркетингу у просуванні

послуг навчального закладу
-  підвищення  ефективності  веб-сайту  навчального  закладу:  Seo -

оптимізація, контент-менеджмент, мерчандайзинг сайту;
-  просування  навчального  закладу  в  соціальних  мережах,  SMM-

маркетинг;
- просування закладу на  YouTube; е-mail та   sms - розсилка рекламних

повідомлень;
- системи управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM) в освітній

галузі. Програми Беркана, Бітрікс тощо.
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