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В процесі вивчення даної дисципліни студенти набувають компетенцій з 

менеджменту стосовно цілеспрямованого впливу на соціально-економічні об’єкти з 

використанням сучасних управлінських принципів, функцій, методів, інструментарію 

прийняття рішень, та з маркетингу в розрізі виявлення, формування та задоволення 

ринкового попиту, системний характер яких забезпечує досягнення відповідними 

суб’єктами господарювання соціально відповідальних стратегічних й тактико-

оперативних цілей в сфері образотворчого мистецтва.  
Передумовами для вивчення дисципліни є набуття теоретичних знань та практичних 

навичок за такими дисциплінами: Інтелектуальна власність; Інформаційно - комунікаційні 

технології. 

 

Диференційовані результати навчання: 

 

знати:  

- поняття і категорії менеджменту;  

- функції та методи управлінської діяльності організацій; 

- теоретичні основи та принципи провадження маркетингової діяльності; 

розуміти: 

- принципи функціонування та розвитку системи управління організацією; 



- інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяльності ринкового 

суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового середовища; 

володіти: 

- методикою щодо розрахунку економічних та маркетингових показників, 

обґрунтовування управлінських рішень на основі використання необхідного 

аналітичного й методичного інструментарію; 

вміти: 

- створювати систему менеджменту в організації; 

- налагоджувати ефективні комунікації у процесі управління; 

- оцінювати ефективність (зворотній зв’язок) менеджменту; 

- аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок 

здійснення маркетингової діяльності; 

- застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 

сфері маркетингу; 

- здійснювати ділове спілкування та мотивувати персонал в сфері стимулювання 

збуту товарів. 
 

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

№ 

п/п 
Назва тем 

Кількість годин 

лекції 
практи

чні 

лаборат

орні 

самост

ійна 

Розділ 1. Менеджмент 

1.1 Теоретичні основи менеджменту 2 2  12 

1.2 Кадрова політика в менеджменті 2 2  10 

1.3 Комунікації в системі управління організацією 2 2  10 

Розділ 2. Маркетинг 

2.1 Маркетинг як нова філософія управління 2 2  10 

2.2 Маркетингові дослідження 2 2  12 

2.3 Комплекс маркетингу 2 2  12 

 Всього 12 12  66 

 

Критерії оцінювання та засоби діагностики 
Мінімальний та максимальний рівень оцінювання щодо отримання «заліку» за 

навчальною дисципліною «Основи менеджменту і маркетингу» складає 60 балів та 100 балів 

відповідно і може бути досягнений наступними засобами оцінювання: 
Засоби оцінювання Мінімальна 

кількість 

балів 

Максимальна 

кількість 

балів 
Засоби оцінювання 

Кількість у 

семестрі 

Практичні роботи (виконання та захист) 6 12 24 

Реферат 1 18 36 

Контроль знань:    

- Поточний контроль знань (стандартизовані 

тести), або 
2 

30 40 

- Підсумковий (семестровий) контроль знань 1 

Разом  60 100 

 



Реферат передбачено з розділу «Маркетинг». В ньому маркетингова діяльність 

подається як системна робота та містить фактичну інформацію в узагальненому 

вигляді щодо конкретного товару. Реферат включає дві частини. В першій частині 

наводяться аргументи стосовно вибору товару та його ринкового позиціонування. 

Маркетингові дослідження ринку висвітлюють характеристики покупців, 

посередників, постачальників, конкурентів, контактних аудиторій та узагальнююче 

резюме щодо сучасного стану й подальших перспектив ринкового розвитку товару. В 

другій частині реферату наводяться основні дані в розрізі складових комплексу 

маркетингу, що  відображають товарну, цінову, дистрибутивну та комунікативну 

маркетингову політику стосовно вибраного товару, а також загальні висновки 

реферативної роботи.  

Методичні рекомендації до виконання реферативної роботи [3]. 
Два рази за семестр проводяться експрес контроль знань – стандартизовані тести 

(20 тестових питань), наприклад: 

1. Економічні методи управління, це:  

a) розпорядження; 

b) накази; 

c) нагородження грамотою; 

d) заохочення премією. 

2. Комплекс маркетингу: 

a) включає маркетингові складові товар, ціну, дистрибуцію, комунікацію; 

b) включає підсистему внутрішньої та зовнішньої маркетингової інформації та їх аналіз;  

c) включає місію, цілі, принципи та рекламні засоби маркетингу. 

d) виробництво продукції без використання ручної праці. 

Підсумковий контроль знань проводиться для студентів, які не змогли з будь яких 

причин набрати необхідну кількість балів, або для студентів, які бажають збільшити вже 

набрану кількість балів.  Підсумковий контроль знань здійснюється у вигляді усної бесіди з 

викладачем (комісією викладачів) по тематиці навчальної дисципліни. 
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