
 

Харківський національний економічний університет імені Семена Кузнеця 

Силабус навчальної дисципліни 

«Соціальний маркетинг» 

 
Спеціальність 075 Маркетинг 

Освітня програма Маркетинг 

Освітній рівень Третій (освітньо-науковий) ступень (PhD) 

Статус дисципліни Обов'язкова 

Мова викладання Українська 

Курс / семестр 1М курс, 1 семестр 

Кількість кредитів ЄКТС 5 

Розподіл за видами занять та 

годинами навчання 

Лекції – 20 год. 

Практичні (семінарські) – 20 год. 

Самостійна робота – 110 год. 

Форма підсумкового контролю Залік 

Кафедра Кафедра маркетингу, Харківський національний 

економічний університет імені Семена Кузнеця, 61166, 

Україна, м. Харків, проспект Науки 9-а,  

1-й корпус, 4 поверх, ауд. 413,  

тел. (057) 702-02-65 (дод. 3-66). 

Сайт кафедри: https:// www. dom.hneu.edu.ua/ 

Викладач (-і) Дзеніс Вікторія Олександрівна, доцент, к.е.н., доцент 

Контактна інформація 

викладача (-ів) 
Дзеніс В. О.: viktoriia.dzenis@hneu.net 

Дні занять Лекції: Згідно діючого розкладу занять 

Практичні: Згідно діючого розкладу занять 

Консультації Відповідно до графіку консультацій, 

індивідуальні/групові, чат в ПНС, на платформі 

відеоконференцій ZOOM. 

Мета навчальної дисципліни: формування у майбутніх докторів філософії системи знань в 

напрямку реалізації соціального маркетингу та практичних навичок щодо застосування 

концептуальних основ і технологій маркетингової діяльності в соціальній сфері, принципів та 

компетентностей соціальної відповідальності, методів соціального партнерства. 

Передумови для навчання 

Перелік попередньо прослуханих дисциплін: Маркетинг. Маркетингові комунікації. 

Кваліфікаційні компетентності: 

здатність до застосовування базових науково-теоретичних знань для вирішення 

теоретичних і практичних завдань; 

уміння володіти дослідними навичками; 

вміння працювати як самостійно так і в команді; 

здатність генерувати нові ідеї (володіти креативністю); 

володіння міждисциплінарним підходом при вирішенні проблем; 

навички, пов'язані з управлінням інформацією і роботою з використанням програмного 

забезпечення (в тому числі для обґрунтування управлінських рішень); 

володіння навичками соціальної взаємодії, усної та письмової комунікації; 

здатність до міжособистісних комунікацій; 

володіння навичками здорового способу життя; 

уміння приймати управлінські рішення в тому числі в економічній сфері; 

володіння знаннями з нормативно-правового забезпечення управлінської діяльності. 

Зміст навчальної дисципліни 

Змістовий модуль 1. Соціальна сутність маркетингу. 
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Тема 1. Соціальна сфера як об’єкт маркетингової діяльності. 

Тема 2. Маркетинг освітніх установ. 

Тема 3. Маркетинг державних і суспільних організацій. 

Тема 4. Соціальний маркетинг та охорона здоров'я. 

Тема 5. Маркетингові комунікації в сфері культури і дозвілля. 

Змістовий модуль 2. Механізм соціального маркетингу у взаємодії з маркетинговою 

стратегією. 

Тема 6. Використання емоцій у соціальному маркетингу та соціальній рекламі 

Тема 7. Соціальний маркетинг зі страхом, почуттям провини та сорому. 

Тема 8. Позитивні емоції в соціальному маркетингу та соціальній рекламі з використанням 

гумору. 

Тема 9. Наука про контент у соціальних мережах. 

Тема 10. Етичні виклики, пов'язані з соціальним маркетинговим спілкуванням. 

Матеріально-технічне (програмне) забезпечення дисципліни  

Сторінка курсу на 

платформі Мoodle 

(персональна навчальна 

система) 

В загальній секції: 

робоча програма навчальної дисципліни; 

робочий план (технологічна карта); 

список рекомендованої літератури та Інтернет-ресурсів; 

тематика та методичні рекомендації до виконання есе, 

індивідуального завдання. 

В кожній секції курсу: 

матеріали лекцій у формі презентацій (у форматі .ppt) або у 

текстовому форматі .doc(x), .pdf; 

методичні рекомендації до практичних робіт, практичні 

навчальні завдання професійної спрямованості; 

завдання до самостійної роботи студентів. 

Система оцінювання результатів навчання 

Система оцінювання ґрунтується на принципах об’єктивності, прозорості, гнучкості та 

високої диференціації. Накопичувальна бально-рейтингова система оцінювання успішності є 

основним елементом управління навчальним процесом і призначена для регулярного 

оцінювання якості його результатів; дозволяє здобувачам вищої освіти як автономним і 

відповідальним суб’єктам освітнього процесу усвідомити необхідність систематичної роботи, 

своєчасно оцінити стан своєї роботи та вносити корективи, розвивати здібності здобувачів 

вищої освіти до самооцінки як засобу саморозвитку і самоконтролю. 

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни визначається відповідно до Тимчасового 

положення «Про порядок оцінювання результатів навчання студентів за накопичувальною 

бально-рейтинговою системою» ХНЕУ ім. С. Кузнеця.  

Мінімальна кількість балів за результатами поточного та підсумкового контролю, що 

присвоюється здобувачам при засвоєнні дисципліни – 60 балів - здобувач не в значній мірі 

опанував навчальний матеріал за видами навчальної роботи; науковими фактами володіє не в 

повному обсязі; орієнтування і зацікавленість в дослідженні першоджерел та рекомендованої 

літератури слабке; практичні навички сформовані не на максимально бажаному рівні; студент 

стикається зі значними труднощами при аналізі економічних явищ і процесів; виявляє здатність 

до викладення думки на елементарному рівні.  

Максимальна кількість балів за поточну діяльність, що присвоюється здобувачам при 

засвоєнні дисципліни – 100 балів -студент бездоганно засвоїв теоретичний та практичний 

матеріал курсу за видами навчальної роботи з навчальної дисципліни; демонструє глибокі і 

всебічні знання відповідних тем занять; основні положення наукових першоджерел та 

рекомендованої літератури (основної, додаткової та ресурсів мережі Інтернет); вдало 

демонструє логічне мислення і будову відповіді; вільно використовує набуті теоретичні знання 

при аналізі практичного матеріалу; висловлює своє ставлення до тих чи інших проблемних 

питань; демонструє високий рівень засвоєння практичних навичок та набутих компетентностей. 
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Більш детальна інформація щодо оцінювання наведена в технологічній карті 

дисципліни. 
 

Накопичування рейтингових балів з навчальної дисципліни 

Види навчальної роботи Мах кількість балів 

Дискусія 20 

Ділові ігри 10 

Доповідь 20 

Презентація 20 

Творчі завдання 10 

Тести для поточної роботи 10 

Письмові контрольні роботи 10 

Максимальна кількість балів 100 

Політики навчальної дисципліни 

Викладання навчальної дисципліни ґрунтується на засадах академічної доброчесності ‒ 

сукупності етичних принципів та визначених Законом України «Про освіту» (від 05.09.2017 р. 

№ 2145-VIIІ) правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час навчання, 

викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою забезпечення довіри до 

результатів навчання та/або наукових (творчих) досягнень. Порушеннями академічної 

доброчесності вважаються: академічний плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, 

списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання.  

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть бути притягнені до 

такої академічної відповідальності: повторне проходження оцінювання (контрольна робота, 

іспит, залік тощо); повторне проходження відповідного освітнього компонента освітньої 

програми. Списування під час контрольних (модульних) робіт та екзаменів заборонено (в тому 

числі із використанням мобільних девайсів). 

У випадку пропусків занять за поважною причиною - здобувачам надається можливість 

захистити виконані ними завдання за видами навчальної роботи і отримати бали, згідно 

Робочого плану (Технологічної карти), на консультаційних заняттях за дисципліною протягом 

семестру згідно затвердженого Протоколом кафедри «Маркетингу» графіку. 

Більш детальну інформацію щодо компетентностей, результатів навчання, методів 

навчання, форм оцінювання, самостійної роботи наведено у Робочій програмі навчальної 

дисципліни https://pns.hneu.edu.ua/course/view.php?id=7708. 

 

 

Силабус затверджено на засіданні кафедри «27» червня 2022 р. Протокол №15. 


