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ВСТУП
Навчальна програма дисципліни "Менеджмент, маркетинг та економіка
освіти" складена відповідно до навчального плану підготовки здобувачів
ступеня вищої освіти бакалавр за педагогічними спеціальностями у
Донбаському державному педагогічному університеті.
Предметом вивчення навчальної дисципліни є економічний,
маркетинговий та управлінський механізми функціонування та розвитку
освітньої галузі.
Міждисциплінарні зв’язки: дисципліна має міждисциплінарні зв'язки з
такими дисциплінами: "Основи економічної теорії", "Вища освіта і
Болонський процес", "Інтелектуальна власність", "Основи педагогіки".
Програма навчальної дисципліни містить такі змістові модулі:
1. ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ
ГАЛУЗІ.
2. УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.
1. Мета й завдання навчальної дисципліни.
Виокремлення курсу "Менеджмент, маркетинг та економіка освіти", як
окремої дисципліни для студентів педагогічних спеціальностей визначено
кардинальними змінами, що відбуваються в усіх сферах сучасного
суспільства, в тому числі і в освіті. В основі сучасного розуміння суспільного
прогресу лежить нове бачення освіти як важливого чинника забезпечення
сталого економічного і соціального розвитку.
1.1.
Метою вивчення навчальної дисципліни "Менеджмент,
маркетинг та економіка освіти" є формування сучасного економічного
мислення у студентів та освоєння ними методологічних основ управління
навчальним закладом з урахуванням специфіки галузі, використовуючи
сучасні прогресивні підходи до організації управлінських процесів; методи та
засоби маркетингового управління; інструменти управління фінансовоекономічною діяльністю навчальних закладів.
1.2. Основними завданнями вивчення дисципліни "Менеджмент,
маркетинг та економіка освіти" є:
- вивчення типології процесів виробництва і реалізації освітніх послуг;
- з’ясування структури ресурсів освітньої галузі;
- вивчення існуючих методів оцінки соціально-економічного розвитку
навчальних закладів;
- з’ясування особливостей фінансово-господарської та маркетингової
діяльності закладів освіти.
1.3. За результатом вивчення навчальної дисциплін у здобувачів повинні
бути сформовані такі компетентності:
загальні:
оволодіння знаннями щодо особливостей економічних процесів і
механізмів функціонування освітніх закладів, методики організації
маркетингової діяльності навчальних закладів.
спеціальні:

проведення порівняльного аналіз управлінської системи різних
навчальних закладів і специфіки економічних процесів освітніх закладів.
На вивчення навчальної дисципліни відведено 90 годин / 3 кредити
ECTS.
2. Інформаційний обсяг навчальної дисципліни
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 1.
ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ФУНКЦІОНУВАННЯ ОСВІТНЬОЇ ГАЛУЗІ.
Тема 1. Система освіти як галузь економіки.
1. Вітчизняна система освіти: історія розвитку та сучасний стан.
2. Сутність та основні поняття економіки, менеджменту і маркетингу освіти.
Тема 2. Державне регулювання освітньої галузі.
1. Структура державного управління вітчизняною галуззю освіти.
2. Стратегія розвитку освіти в Україні.
3. Державний контроль діяльності вітчизняних навчальних закладів:
процедури ліцензування, атестації, акредитації та інспектування в
навчальних закладах.
4. Закордонний досвід державного регулювання освітньої галузі.
Тема 3. Вплив факторів ринкового середовища на діяльність освітньої
галузі.
1. Демографічні процеси в країні та їх вплив на освітню галузь.
2. Конкуренція на ринку освітніх послуг.
3. Структура ринку праці та її вплив на систему освіти.
4. Вплив науково-технічного прогресу та інтелектуального потенціалу країни
на розвиток освітньої галузі.
5. Міжнародне оточення та міжнародні проекти в освітній галузі.
6. Вплив політичних, економічних та соціокультурних факторів на розвиток
освітньої галузі.
7. Застосування інструментів аналізу ринкового середовища (STEP- і SWOTаналіз).
Тема 4. Економічна сутність освітньої послуги.
1. Сучасні концепції та підходи щодо розуміння економічної сутності
освітньої послуги.
2. Якість освітніх послуг.
3. Система супутніх товарів і послуг в освітній галузі та порядок їх надання.
Тема 5. Ресурси освітньої галузі.
1. Кадрове забезпечення освітньої галузі.
2. Матеріально-технічна база.
3. Інформаційне та навчально-методичне забезпечення.

4. Інфраструктура.
5. Імідж як нематеріальний актив організації. Імідж вітчизняної освітньої
галузі, імідж навчальних закладів, їх керівників та працівників тощо.
Тема 6. Фінансування освітньої галузі.
1. Світові моделі фінансування освітньої галузі.
2. Фінансування державних та комунальних навчальних закладів в Україні.
3. Особливості фінансової діяльності приватних навчальних закладів.
4. Фандрейзинг, як інструмент фінансової активності навчальних закладів.
Специфіка краудфандінгу в освітній галузі.
ЗМІСТОВНИЙ МОДУЛЬ 2.
УПРАВЛІННЯ НАВЧАЛЬНИМ ЗАКЛАДОМ.
Тема 7. Основи менеджменту.
1. Еволюція управлінської думки.
2. Школи управління: школа наукового управління, класична школа
управління, школа людських відносин, кількісний підхід в управлінні.
3. Соціальна відповідальність і етика в організації.
Тема 8. Функції менеджменту в освіті.
1. Стратегічне планування діяльності навчального закладу. Планування
реалізації стратегії.
2. Організація взаємодії і повноважень в навчальному закладі. Організаційна
структура навчального закладу.
3. Мотивація персоналу навчального закладу.
4. Контроль.
Тема 9. Прийняття управлінських рішень.
1. Підходи до прийняття рішень.
2. Етапи раціонального вирішення проблем.
3. Методи прийняття управлінських рішень.
Тема 10. Аналіз маркетингових можливостей на ринку освітніх послуг.
1. Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг. Сегментація ринку
освітніх послуг.
2. Аналіз поведінки споживачів освітніх послуг.
Тема 11. Специфіка маркетингового комплексу в освітній галузі.
1. Товарна та цінова політика навчальних закладів.
2. Канали розподілу освітніх послуг.
3. Система маркетингових комунікацій.
Тема 12. Шляхи удосконалення економічних механізмів розвитку
освітньої галузі.

1. Напрями модернізації вітчизняної освітньої галузі.
2. Світові та європейські тенденції модернізації освітньої галузі.
3. Інновації в освіті. Сутність інноваційного менеджменту. Управління
інноваційними освітніми проектами.
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