




3 
 

ВСТУП 

 

1. Мета дисципліни полягає у формуванні управлінського мислення, фахових 

компетентностей застосування концепцій та прикладного інструментарію маркетингу та 

менеджменту в садово-парковому господарстві, а також навичок до самовизначення і 

самореалізації у професійній діяльності. Дисципліну сфокусовано на систематизації уявлень 

про маркетинг та менеджмент як науку, практику і мистецтво управління в організаціях 

різних видів економічної діяльності, а також прикладних аспектах застосування сучасних 

концепцій і професійного інструментарію маркетингу та менеджменту.  

2. Попередні вимоги до опанування або вибору навчальної дисципліни:  

1. Успішне опанування курсів «Вступ до спеціальності», «Філософія», «Сучасні 

інформаційні технології», «Економіка садово-паркового господарства», «Соціально-політичні 

студії», «Біологія рослин», «Дендрологія», «Механізація садово-паркових об’єктів».   

2. Знання теоретичних основ економіки, психології, соціології. 

3. Вміти обробляти статистичні дані та аналізувати статистичну інформацію.  

4. Володіти елементарними навичками користування Microsoft Office Word, Microsoft 

Office Excel, Microsoft PowerPoint. 

3. Анотація навчальної дисципліни / референс.  

Програма навчальної дисципліни складається з таких змістових модулів: 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади та прикладні аспекти менеджменту у садово-

парковому господарстві».  Поняття і сутність менеджменту в садово-парковому господарстві. 

Основи теорії прийняття рішень. Сутність та класифікація управлінських рішень. Фактори, 

які впливають на процес прийняття рішень. Загальні функції менеджменту та їх реалізація в 

садово-парковому господарстві. Принципи та методи менеджменту. Сутність процесу 

прийняття рішень у менеджменті в садовомупарковому господарстві. Влада та лідерство у 

менеджменті. Менеджмент конфліктів на підприємствах садово-паркового господарства.  

Змістовий модуль 2. «Теоретичні засади та прикладні аспекти маркетингу у садово-

парковому господарстві». Визначення поняття «маркетинг». Основні поняття маркетингу. 

Основні складові комплексу маркетингу (4Р, 5Р, 7Р). Поняття маркетингового середовища та 

його складові. Основні етапи розвитку концепції маркетингу. Принципи маркетингу. 

Класифікація видів маркетингу. Основні види маркетингу за характером попиту на товар 

(конверсійний, стимулюючий, розвиваючий маркетинг, ремаркетинг, синхромаркетинг, 

підтримуючий маркетинг, контрмаркетинг) та їх інструментарій. Класифікація та сутність 

основних функцій маркетингу: аналітична, виробнича, збутова та функція управління 

маркетингом. Система маркетингових досліджень та маркетингової інформації. 

Маркетингова товарна політика.  

4. Завдання (навчальні цілі):  

Згідно Стандарту вищої освіти України другого рівня вищої освіти за спеціальністю 206 

«Садово-паркове господарство», дисципліна забезпечує набуття студентом таких 

компетентностей:  
інтегральної: 

Здатність розв’язувати складні задачі і проблеми у сфері садово-паркового господарства та у 

процесі навчання, що передбачає проведення досліджень і здійснення інновацій за 

невизначених умов та вимог.  
загальних: 

ЗК1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу;  

ЗК2. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.  

ЗК3. Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.  
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ЗК4. Здатність мотивувати людей та рухатися до спільної мети.  

ЗК5. Здатність до адаптації та дії в новій ситуації.  

ЗК6. Здатність розробляти та управляти проектами. 

фахових: 

ФК3. Здатність проектувати та реалізовувати заходи з інженерної підготовки території, 

будівництва, благоустрою, озеленення і утримання об'єктів садово-паркового господарства, 

об'єктів культурної спадщини та девастованих ландшафтів.  

ФК4. Здатність до управління об'єктами садово-паркового господарства, їх функціонального 

використання, охорони, захисту та організації робіт з урбомоніторингу і інвентаризації 

об'єктів садово-паркового господарства, об'єктів культурної спадщини.  

ФК9. Здатність контролювати виробничу і проектну діяльність в галузі садово-паркового 

господарства.  

ФК11. Здатність прогнозувати наслідки, знаходити ефективні рішення в плануванні і 

реалізації проектів з урахуванням наявних обмежень.  

ФК12. Здатність організувати роботу команди фахівців, яка пов'язана із плануванням (або 

відновленням) міських територій, відкритих просторів, об'єктів садово-паркового 

господарства тощо;  

ФК13. Здатність планувати та здійснювати збір, обробку, аналіз і систематизацію науково-

технічної інформації з теми дослідження, обирати методики і засоби розв’язання складних 

задач професійної діяльності.  

ФК14. Здатність до отримання нових знань та проведення прикладних досліджень в галузі 

садово-паркового господарства, узагальнення та систематизації отриманої інформації.  

ФК15. Здатність викладати спеціальні дисципліни в закладах вищої та фахової передвищої 

освіти, навчати співробітників інноваційної діяльності та здійснювати просвітницьку 

природоохоронну діяльність серед населення.  

 

5. Результати навчання за дисципліною: 

Результат навчання 

(1. знати; 2. вміти; 3. комунікація; 4. автономність 

та відповідальність) 
Методи 

викладання і 

навчання 

Методи 

оцінювання 

Відсоток у 

підсумкові

й оцінці з 

дисципліни 
Ко

д 
Результат навчання 

1.1 знати сутність маркетингу та менеджменту 

організацій, його об’єкту та умов в яких він 

функціонує; демонструвати концептуальні 

знання про комунікаційні та соціально-

психологічні проблеми функціонування  

організацій, проектування ефективних 

систем маркетингу та менеджменту в 

організаціях різних видів економічної 

діяльності 

лекція,  

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

 

підготовка есе 

та рефератів, 

творчі 

індивідуальні 

завдання, 

дискурс 

 

 

10% 

1.2 знати сучасні концепції лідерства, 

демонструвати навички взаємодії, лідерства, 

командної роботи 

лекція,  

семінарське 

заняття, 

розгляд 

ситуаційних 

та 

практичних 

завдань 

письмове 

виконання 

розрахунково-

аналітичних, 

ситуаційних, 

тестових 

завдань 

10% 

1.3 знати прикладні аспекти формування і 

взаємодії керуючої та керованої підсистем у 

сучасних організаціях 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

письмове 

виконання 

розрахунково-

15% 
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дискусія, 

творчі 

індивідуальні 

завдання 

аналітичних, 

ситуаційних, 

тестових 

завдань 

2.1 вміти використовувати ситуаційний підхід 

при виборі  ефективного стиля управління та 

системний підхід до проектування та  

управління організаційним розвитком і 

змінами в організаціях 

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

проведення 

ділової гри 

виконання 

ситуаційних 

та практичних 

завдань 

 

5% 

2.2 вміти розробляти, підтримувати та розвивати 

ефективні внутрішньо організаційні 

комунікаційні мережі,  формувати 

комунікаційні канали з суб’єктами 

мікроекономічного середовища 

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

творчі 

індивідуальні 

завдання 

письмове 

виконання, 

презентація 

та захист 

індивідуальних 

самостійних 

завдань, 

дискурс 

 

10% 

2.3 вміти розробляти інформаційно-аналітичне 

забезпечення  діагностування управлінських 

процесів і систем маркетингу та 

менеджменту у сучасних організаціях  

 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

творчі 

індивідуальні 

завдання 

письмове 

виконання, 

презентація 

та захист 

індивідуальних 

самостійних 

завдань 

 

5% 

2.4 виконувати індивідуальні маркетингові 

дослідження управлінських явищ і процесів; 

лекція, 

семінарське 

заняття, 

розгляд 

практичних 

ситуацій, 

проведення 

ділової гри 

виконання 

розрахунково-

аналітичних, 

ситуаційних, 

тестових та 

практичних 

завдань, 

дискурс 

 

10% 

2.5 демонструвати уміння вести усне і письмове 

професійне спілкування українською мовою. 

      лекція, 

семінарське 

заняття, 

проведення 

ділової гри, 

розгляд 

ситуаційних 

та 

практичних 

завдань 

виконання 

самостійних, 

ситуаційних, 

тестових та 

практичних 

завдань, 

дискурс 

 

 

5% 

3.1 комунікація: 
Вироблення у студентів практичних 

навичок роботи в групі, демонструвати вміння  

взаємодіяти  з людьми та впливати на їх 

поведінку, аргументувати власну точку зору в 

дискусії на основі етичних міркувань, соціально 

відповідально; виявляти здатність до 

саморозвитку, навчання впродовж всього 

лекція, 

дискусія, 

розгляд 

ситуаційних 

завдань 

Презентація 

наукових 

першоджерел з 

проблематики 

хай-тек 

маркетингу, 

виконання,  

презентація 

 

 

 

до10% 
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життя та ефективного самоменеджменту та захист 

індивідуаль- 

них 

самостійних 

завдань, 

дискурс 

3.2 Збирання,  обробка та презентація 

емпіричних даних у вигляді дослідження 

внутрішнього та зовнішнього середовища 

організації 

3.3 Вироблення у студентів  практичних 

навичок проведення дослідження наукових 

джерел, обговорення наукової новизни та 

проблем, що виявлені в його результаті 

 автономність та відповідальність: продемонструвати розуміння особистої 

відповідальності за професійні та/або управлінські рішення чи надані 

пропозиції/рекомендації, які можуть впливати на діяльність організації , зокрема: 

4.1 виявляти здатність до самостійного 

прийняття управлінських рішень 

 

 

семінарське 

заняття, 

дискусія, 

проведення 

ділової гри, 

розгляд 

ситуаційних 

та 

практичних 

завдань 

проведення 

ділової гри, 

презентація 

та захист 

індивідуаль 

них 

самостійних 

завдань, 

дискурс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 20% 

4.2 виявляти здатність до саморозвитку, 

навчання впродовж всього життя та 

ефективного самоменеджменту 

4.3 відповідальність за формування, ефективне 

використання та оптимальний розподіл 

ресурсної бази в умовах її обмеженості. 

 

 

6. Співвідношення результатів навчання дисципліни із програмними результатами 

навчання  

 

Результати навчання дисципліни  

Програмні результати навчання 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 

ПР6. Планувати й організовувати роботи з 
інженерної підготовки території, 

будівництва і утримання об'єктів садово-

паркового господарства природних і 

культурних ландшафтів. 

+ + +  +   + + +   + + 

ПР7. Здійснювати ефективне управління 

об'єктами садово-паркового господарства, 

природними і культурними ландшафтами з 

урахуванням технологічних, правових, 

економічних, екологічних та інших аспектів. 

+ + +   + + +  +  +  + 

ПР8. Організовувати роботу колективу 

виконавців проектів. 

 

 + +  + +  + + + + + + + 

ПР9. Презентувати результатами виконаних 
досліджень в галузі садово-паркового 
господарства фахівцям і нефахівцям 

 

+ + + + + + + + + + + + + + 

ПР14. Організовувати та здійснювати 

підвищення кваліфікації і коучинг 

співробітників з 
+ + + +  + +  +   +   
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інноваційної діяльності. 
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7. Схема формування оцінки. 
 

7.1. Форми оцінювання студентів:  

- семестрове оцінювання:  
1. Контрольна робота 1 (письмове виконання тестових завдань) – РН 1.1; 1.2; 2.1 – 12 

балів/6 балів 
2. Аналітичне завдання – РН 2.4 – 26 балів/13 балів 
3. Практичні завдання – РН 1.2.;2.4 – 10 балів/5 балів 

4. Практичні завдання з елементами дискусії – РН 1.1; 2.2; 2.3; 2.4.; 3.1;3.2; 3.3; 4.1; 4.2; 

4.3;– 20 балів/ 10 балів 

5. Контрольна робота 2 (письмове виконання тестових завдань) – РН 1.3.; 2.3; 2.4;   – 12 

балів/ 6 балів. 

6. Презентація та захист есе та рефератів, індивідуальних самостійних завдань – РН 

1.1.-4.3 – 20 балів/10 балів  

 

- підсумкове оцінювання: у формі заліку 

Підсумкова оцінка за залік виставляється як сума оцінок (балів)за всіма успішно 

оціненими результатами навчання. Оцінки нижче мінімального порогового рівня до 

підсумкової оцінки не додаються. 

Обов’язковим для отримання позитивної підсумкової оцінки (60 балів і вище та 

«зараховано») є наявність конспекту лекцій і відвідування семінарських занять, виконання 

завдань індивідуальної та самостійної роботи, успішне виконання завдань 2 контрольних робіт, 

вирішення практичних завдань, презентація та захист есе та рефератів. Перескладання 

семестрового контролю з метою покращення позитивної оцінки не допускається. 

 

7.2 Організація оцінювання:  

Оцінювання усіх видів робіт, а саме: усне виконання практичних завдань з елементами 

дискусії під час семінарських занять; письмове виконання розрахунково-аналітичних, 

ситуаційних, тестових, творчих індивідуальних завдань, есе; письмові контрольні роботи; 

письмове виконання, презентація та захист групових та індивідуальних самостійних завдань 

здійснюється впродовж семестру. 

 

7.3 Шкала відповідності оцінок 

 

Зараховано / Passed 60-100 

Не зараховано / Fail 0-59 
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8. Структура  навчальної  дисципліни. 

 

 

ТЕМИ Кількість навчальних 

годин 

лекції практ. 

заняття 

самост. 

робота 

Змістовий модуль 1. «Теоретичні засади та прикладні 

 аспекти менеджменту у садово-парковому господарстві».   

Тема 1. Поняття і сутність менеджменту в садово-парковому 

господарстві. 2 2  

Предмет, об’єкт і суб’єкт вивчення дисципліни «Менеджмент». 

Поняття «менеджмент і необхідність управління організаціями.    
2 

 

Види менеджменту та його особливості в садово-парковому 

господарстві. Порівняльна характеристика змісту категорій 

«управління»,  «менеджмент», «керування», «адміністрування».  

  2 

Методи дослідження у менеджменті. Підходи до управління. 

Моделі управління (американська, японська, європейська тощо) 

 

  2 

Тема 2. Загальні функції менеджменту та їх реалізація в 

садово-парковому господарстві. 

 

2 2  

Функція планування в менеджменті. Цілі управлінського 

планування, їх класифікація. Етапи процесу планування та їх 

характеристика. 

  4 

Функція організування в менеджменті та її місце в системі 

управління. Основи організаційного проектування. 

Організаційний механізм і структура управління. Класифікація 

організаційних структур управління.  

  2 

Функція мотивування в менеджменті. Взаємозв’язок між 

базовими категоріями в процесі мотивації. Підходи до 

мотивації з погляду потреб. Процесні теорії мотивації  

  4 

Функція контролювання в менеджменті. Поняття та 

необхідність контролювання. Принципи контролю, види 

контролю, етапи процесу контролювання, контроль поведінки 

працівників організації 

  2 

Тема 3. Менеджмент конфліктів в організаціях садово-

паркового господарства.  2 2  

Поняття та види конфліктів . Причини конфліктів.  

 

 

 
4 

Сутність управління конфліктом та його діагностика. Методи й 

форми управління конфліктами.  

  
2 



10 
 

Сутність і основні параметри організаційних змін. 

Моделювання процесу організаційних змін. Опір змінам  

  
4 

Контрольна  робота № 1  2  

Змістовий модуль 2. «Теоретичні засади та прикладні аспекти маркетингу  

у садово-парковому господарстві». 

Тема 4. Cутнісні характеристики поняття «маркетинг». 

2 2  

Поняття і зміст маркетингу.  Принципи та цілі маркетингу. 

Основні функції та суб’єкти маркетингу.  

  
2 

Еволюція маркетингу та основні концепції маркетингу.  

Основні тенденції розвитку сучасного маркетингу 

Основні складові комплексу маркетингу (4Р, 5Р, 7Р). 

  

4 

Тема5. Поняття маркетингового середовища  

та його особливості у садово-парковому господарстві. 2 2  

Сутність макросередовища підприємства та його складові.    2 

Мікросередовище підприємства та його чинники.   4 

Методи аналізу середовища підприємства   2 

Тема 6. Типологія  маркетингу за характером попиту 
2   

Конверсійний маркетинг і його особливості, стимулюючий 

маркетинг та його принципи. 
  2 

Особливості розвиваючого маркетингу,  основні поняття 

ремаркетингу. 
  4 

Синхромаркетинг, підтримуючий маркетинг, контрмаркетинг 

та його інструментарій 
  2 

Тема 7. Маркетингова інформація та система маркетингових 

досліджень, їх особливості в садово-парковому господарстві. 2   

Система маркетингових досліджень. Маркетингова інформація. 

Організація роботи із постачальниками маркетингової 

інформації.   

  

2 

Структура і процес маркетингових досліджень. Методи 

збирання первинної інформації. Прогнозні дослідження збуту. 

Дослідження конкурентного середовища і конкурентів.  

  

4 

Дослідження поведінки споживачів. Маркетингові дослідження 

внутрішнього середовища підприємства. Маркетингові 

дослідження брендів. Маркетингові дослідження садово-

паркового господарства.  

  

4 
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Контрольна  робота № 2  2  

Всього 14 14 60 

Загальний обсяг  90 год., в тому числі: 

Лекцій –  14 год. 

Практичні – 14 год. 

Консультації – 2 год. 

Самостійна робота –60 год. 
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