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Статус дисципліни Навчальна дисципліна вибіркового компонента  

Загальний обсяг дисципліни: 

кредити ЄКТС / години 

4/120 

Обсяг дисципліни (години) та 

види занять 

Денна форма: лекції (30 год.), практичні (30 год.), самостійна 

робота (60 год.) 

Заочна  форма: лекції (6 год.), практичні (8 год.), самостійна 

робота (106 год.) 

Політика дисципліни Академічна доброчесність (Самостійне виконання завдань до 

практичних занять та індивідуального навчально-дослідного завдання, а 

у разі використання різних джерел інформації обов’язкове наявність 

посилань на них). 

Відвідування занять (Студент має відвідати усі аудиторні навчальні 

заняття, що передбачено навчальним планом та програмою дисципліни, 

у разі неможливості вчасно з’явитися на заняття – студент має 

можливість здати виконані завдання у системі MOODLE, або в 

індивідуальному порядку узгодити з викладачем графік відпрацювання 

пропущених занять). 

Креативна ініціатива здобувача вищої освіти (Самостійне виконання 

завдань до практичних занять, висловлення власної думки та ініціативи 

під час заняття, самостійний  вибір  та обґрунтування тематики  

індивідуального  навчально-дослідного завдання). 

Що будемо вивчати?  Систему організації та  реалізації маркетингу в соціальній сфері та 

практичних навичок щодо їх застосування.  

Чому це треба вивчати?  Метою навчальної дисципліни є формування концептуальних основ і 

технологій маркетингової діяльності в соціальній сфері, принципів 

соціальної відповідальності та компетентності, методів соціального 

партнерства. 

Яких результатів можна 

досягнути?  

Аналізувати соціально-психологічні процеси в малих та великих 

групах. 

Як можна використати набуті 

знання та уміння? 

1. Здатність  діяти соціально відповідально та свідомо. 

2. Здатність до аналізу соціально-психологічних явищ, процесів 

становлення, розвитку та соціалізації особистості, розвитку соціальної 

групи та громади. 

Зміст дисципліни Тема 1.  Соціальна сфера як об'єкт маркетингової діяльності. 

Тема 2.   Предмет і завдання маркетингу соціальної сфери.  

Тема 3. Організація маркетингового управління соціальною сферою. 

Тема 4.  Маркетингові дослідження в соціальній сфері. 

Тема 5.    Концепції, моделі та напрямки соціального маркетингу. 

Тема 6.    Планування маркетингу в соціальній сфері. Соціальнозначущі 

проекти і програми.   



Тема 7.   Фандрайзинг: поняття та особливості застосування. 

Тема 8.   Розробка комплексу соціального маркетингу. 

Тема 9.   Соціальний продукт. Життєвий цикл соціального продукту 

його специфіка 

Тема 10.  Маркетинг в діяльності державних установ. 

Тема 11. Маркетингова діяльність в соціальних мережах. 

Тема 12.  Методи просування соціального продукту. 

Тема 13. Специфіка маркетингового управління та його організації в 

соціальній сфері. 

Тема 14. Стратегії соціального маркетингу ідей, інтересів, організацій і 

територій. 

Тема 15. Соціальна реклама та брендинг як технології соціального 

маркетингу. 

Обов’язкові завдання Завдання для самостійної роботи до кожного практичного заняття. 

Міждисциплінарні зв’язки «Вступ до спеціальності», «Загальна психологія», «Теорія соціальної 

роботи», «Історія та культура України» 

Інформаційне забезпечення 
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Розробник                                                         (Ісаченко В. П. )

  

супервізії у закладах соціальної сфери / В. П. Ісаченко // Соціальна 

робота та соціальна освіта – Умань, 2018. – № 1. Режим доступу: 

http://dspace.udpu.edu.ua/handle/6789/9913 
Поточний контроль Виконання практичних  завдань і ІНДЗ. 
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