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I - ПРЕАМБУЛА 

 

Освітньо-професійна програма (ОПП) для підготовки здобувачів вищої освіти на другому 

(магістерському) рівні за спеціальністю 075 «Маркетинг» містить обсяг кредитів ЄКТС, 

необхідний для здобуття відповідного ступеня вищої освіти; перелік компетентностей 

випускника; нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання; форми атестації здобувачів вищої освіти; вимоги до наявності 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; перелік нормативних документів, на 

яких базується освітня програма. 
 

ОПП розроблено членами проектної групи Луцького НТУ у складі: 

 

Морохова Валентина Олександрівна –  кандидат економічних наук, професор, завідувач 

кафедри маркетингу Луцького національного технічного університету, голова проектної групи; 

Кощій Оксана Вікторівна – доктор економічних наук, професор Луцького національного 

технічного університету; 

Ковальчук Олег Володимирович – кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри 

маркетингу Луцького національного технічного університету; 

Войтович Сергій Ярославович – кандидат економічних наук, доцент, професор кафедри 

маркетингу Луцького національного технічного університету. 
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ОСНОВНІ ТЕРМІНИ ТА ЇХ ВИЗНАЧЕННЯ (ТЕЗАУРУС) 

 

Атестація – встановлення відповідності засвоєних здобувачами вищої освіти рівня та обсягу 

знань, умінь, інших компетентностей вимогам стандартів вищої освіти. 

Галузь знань – основна предметна область освіти і науки, що включає групу споріднених 

спеціальностей, за якими здійснюється професійна підготовка. 

Дисертація – спеціально підготовлена наукова праця на правах рукопису, яку виконують для 

прилюдного захисту на здобуття наукового ступеня. В Україні розрізняють дисертацію для 

здобуття наукового ступеня кандидата наук (кандидатська дисертація) та доктора наук (докторська 

дисертація). 

Доктор філософії – це освітній і водночас перший науковий ступінь, що здобувається на 

третьому рівні вищої освіти на основі ступеня магістра. Ступінь доктора філософії присуджується 

спеціалізованою вченою радою вищого навчального закладу або наукової установи в результаті 

успішного виконання здобувачем вищої освіти відповідної освітньо-наукової програми та 

публічного захисту дисертації у спеціалізованій вченій раді. 

Європейська кредитна трансферно-накопичувальна система (ЄКТС) – система 

трансферу і накопичення кредитів, що використовується в Європейському просторі вищої освіти з 

метою надання, визнання, підтвердження кваліфікацій та освітніх компонент і сприяє академічній 

мобільності здобувачів вищої освіти. Система ґрунтується на визначенні навчального 

навантаження здобувача вищої освіти, необхідного для досягнення визначених результатів 

навчання, та обліковується у кредитах ЄКТС. 

Кваліфікація – офіційний результат оцінювання і визнання, який отримано, коли 

уповноважена установа (компетентний орган) встановила, що особа досягла компетентностей 

(результатів навчання) за заданими стандартами: 

 освітні кваліфікації – кваліфікації, що присуджуються в освітній системі на основі 

освітніх стандартів; 

 кваліфікація професійна – кваліфікація, яка надається на основі професійних стандартів, 

що діють у сфері праці, і відображає здатність особи виконувати завдання і обов’язки за певним 

видом професійної діяльності. Професійна кваліфікація надається переважно роботодавцями або 

спільно з ними. 

Кваліфікаційна робота – це навчально-наукова робота студента, яка виконується на 

завершальному етапі здобуття відповідної кваліфікації для встановлення відповідності отриманих 

здобувачами вищої освіти результатів навчання (компетентностей) вимогам стандартів вищої 

освіти. Форми кваліфікаційної роботи включають (не обмежуючись зазначеним) дипломну роботу, 

дисертаційне дослідження, публічну демонстрацію (захист), сукупність наукових статей, 

комбінацію різних форм вищезазначеного тощо. 

Компетентність – динамічна комбінація знань, вмінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, яка 

визначає здатність особи успішно здійснювати професійну та подальшу навчальну діяльність і є 

результатом навчання на певному рівні вищої освіти. Компетентності покладені в основу 

кваліфікації: 

 інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який 

відображає основні компетентнісні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної 

діяльності. Інтегральна компетентність визначає рівень вищої освіти; 

 загальні компетентності – універсальні компетентності, які не залежать від предметної  

області, але важливі для успішної подальшої професійної та соціальної діяльності здобувача в 

різних галузях та для його особистісного розвитку; 

 спеціальні (фахові, предметні) компетентності – компетентності, які залежать від 

предметної області та є важливими для успішної професійної діяльності за конкретним фахом.  

Кредит Європейської кредитної трансферно-накопичувальної системи (далі – кредит 

ЄКТС) – одиниця вимірювання обсягу навчального навантаження здобувача вищої освіти, 

необхідного для досягнення визначених (очікуваних) результатів навчання. Обсяг одного кредиту 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D1%82%D1%83%D0%BF%D1%96%D0%BD%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
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ЄКТС становить 30 годин. Навантаження одного навчального року за денною формою навчання 

становить, як правило, 60 кредитів ЄКТС. 

Національна рамка кваліфікацій – це системний і структурований за компетентностями 

опис кваліфікаційних рівнів. 

Освітня (освітньо-професійна чи освітньо-наукова) програма – система освітніх 

компонент на відповідному рівні вищої освіти в межах спеціальності, що визначає вимоги до рівня 

освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією програмою, перелік навчальних дисциплін і 

логічну послідовність їх вивчення, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї 

програми, а також очікувані результати навчання (компетентності), якими повинен оволодіти 

здобувач відповідного ступеня вищої освіти. 

Результати навчання – сукупність знань, умінь, навичок, інших компетентностей, набутих 

особою у процесі навчання за певною освітньо-професійною, освітньо-науковою програмою, які 

можна ідентифікувати, кількісно оцінити та виміряти. 

Спеціальність – складова галузі знань, за якою здійснюється професійна підготовка. 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших 

компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти. 

Автономність і відповідальність – здатність самостійно виконувати завдання, розв’язувати 

задачі і проблеми та відповідати за результати своєї діяльності. 

Акредитація освітньої програми – оцінювання освітньої програми та/або освітньої 

діяльності вищого навчального закладу за цією програмою на предмет відповідності стандарту 

вищої освіти; спроможності виконати вимоги  стандарту та досягти заявлених у програмі 

результатів навчання; досягнення заявлених у програмі результатів навчання. 

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та 

присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої 

освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180–240 кредитів ЄКТС; обсяг 

освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра наоснові ступеня молодшого 

бакалавра визначається вищим навчальним закладом. 

Вища освіта – сукупність систематизованих знань, умінь і практичних навичок, способів 

мислення, професійних, світоглядних і громадянських якостей, морально-етичних цінностей, інших 

компетентностей, здобутих у вищому навчальному закладі у відповідній галузі знань за певною 

кваліфікацією на рівнях вищої освіти, що за складністю є вищими, ніж рівень повної загальної 

середньої освіти. 

Вищий навчальний заклад – окремий вид установи, яка є юридичною особою приватного 

або публічного права, діє згідно з виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на 

певних рівнях вищої освіти, проводить наукову, науково-технічну, інноваційну та/або методичну 

діяльність, забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття особами вищої освіти, 

післядипломної освіти з урахуванням їхніх покликань, інтересів і здібностей. 

Дисциплінарні компетентності – деталізовані програмі компетентності як результат 

декомпозиції компетентностей фахівця спеціальності (спрямування) певного рівня вищої освіти;  

Засоби діагностики – документи, що затверджені в установленому порядку, та призначені 

для встановлення ступеню досягнення запланованого рівня сформованості компетентностей 

студента при контрольних заходах. 

Здобувачі вищої освіти – особи, які навчаються у вищому навчальному закладі на певному 

рівні вищої освіти з метою здобуття відповідного ступеня і кваліфікації. 

Змістовий модуль – сукупність умінь, знань, цінностей, які забезпечують реалізацію певної 

компетентності. 

Знання – осмислена та засвоєна суб’єктом наукова інформація, що є основою його 

усвідомленої, цілеспрямованої діяльності; знання поділяються на емпіричні (фактологічні) і 

теоретичні (концептуальні, методологічні). 

Інтегральна компетентність – узагальнений опис кваліфікаційного рівня, який виражає 

основні компетентностні характеристики рівня щодо навчання та/або професійної діяльності.  
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Інтегрована оцінка – результат оцінювання конкретизованих завдань різних рівнів з 

урахуванням коефіцієнта пріоритетності (запланованого рівня сформова-ності компетентностей). 

Інформаційне забезпечення навчальної дисципліни – засоби навчання, у яких системно 

викладено основи знань з певної дисципліни на рівні сучасних досягнень науки і культури, опора 

для самоосвіти і самонавчання (підручники; навчальні посібники, навчально-наочні посібники, 

навчально-методичні посібники, хрестоматії, словники, енциклопедії, довідники тощо). 

Кваліфікаційний рівень – структурна одиниця національної рамки кваліфікацій, що 

визначається певною сукупністю компетентностей, які є типовими для кваліфікацій даного рівня. 

Комунікація – взаємозв’язок суб’єктів з метою передавання інформації, узгодження дій, 

спільної діяльності.  

Дипломна робота – це кваліфікаційна робота, що має на меті виконання виробничих завдань, 

спрямованих на організацію технологічного процесу (технічну підготовку, забезпечення 

функціонування, контроль) та управління (планування, облік, аналіз, регулювання) організацією та 

власне технологічним процесом; програми дипломних робіт зазвичай регламентовано певними 

професійними функціями й завданнями згідно з освітніми стандартами відповідних рівнів 

підготовки. 

Дипломний проект – це кваліфікаційна робота, що присвячена реалізації виробничих 

завдань, переважна більшість яких віднесена до проектної та проектно-конструкторської 

професійних функцій; у межах цієї роботи передбачається виконання технічного завдання, 

ескізного й технічного проектів, робочої, експлуатаційної, ремонтної документації тощо.  

Курсова робота – індивідуальне завдання, виконання якого спрямовано на організацію 

технологічного процесу (наприклад, технічну підготовку, забезпечення функціонування, контроль) 

та управління ним (планування, облік, аналіз, регулювання). 

Курсовий проект – індивідуальне завдання виконання якого відноситься здебільшого до 

проектної та проектно-конструкторської діяльності; цей вид навчальної роботи може включати 

елементи технічного завдання, ескізні та технічні проекти, розроблення робочої, експлуатаційної, 

ремонтної документації тощо; виконання курсового проекту регламентується відповідними 

стандартами. 

Магістр – освітній ступінь, що здобувається на другому рівні вищої освіти та присуджується 

вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти 

відповідної освітньої програми. Ступіньмагістраздобувається за освітньо-професійною або за 

освітньо-науковою програмою. 

Методичне забезпечення навчальної дисципліни – рекомендації до супроводження 

навчальної діяльності студента за всіма видами навчальних занять, що містить, у тому числі 

інформацію щодо засобів та процедури контрольних заходів, їх форми та змісту, методів 

розв’язання вправ, джерел інформації. 

Модульний контроль – оцінювання ступеню досягнення студентом запланованого рівня 

сформованості компетентностей за видами навчальних занять;  

Навчальний елемент – мінімальна навчальна інформація самостійного смислового значення 

(поняття, явища, відношення, алгоритми).  

Об’єкт діагностики – компетентності, опанування яких забезпечуються навчальною 

дисципліною. 

Об’єкт діяльності – процеси, явища, технології або (та) матеріальні об’єкти на які 

спрямована діяльність фахівця (суб’єкта діяльності); незалежно від фізичної природи об’єкт 

діяльності має певний період (цикл) існування, який передбачає етапи: проектування 

(розроблення), протягом якого вирішуються питання щодо забезпечення певних його якостей та 

властивостей; створення (виробництва, впровадження); експлуатації, протягом якої об’єкт 

використовується за призначенням; відновлення (ремонту, удосконалення), яке пов’язане з 

відновленням властивостей якості, підвищенням ефективності тощо; утилізації та ліквідації. 

Освітній процес – це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через систему науково-методичних 

і педагогічних заходів та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 
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умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

Освітня діяльність – діяльність вищих навчальних закладів, що провадиться з метою 

забезпечення здобуття вищої, післядипломної освіти і задоволення інших освітніх потреб 

здобувачів вищої освіти та інших осіб. 

Підсумковий контроль – комплексне оцінювання запланованого рівня сформованості 

дисциплінарних компетентностей. 

Поточний контроль – оцінювання засвоєння студентом навчального матеріалу під час 

проведення аудиторного навчального заняття (опитування студентів на лекціях, перевірка та 

прийом звітів з виконання лабораторних робіт, тестування тощо);  

Програма дисципліни – нормативний документ, що визначає зміст навчальної дисципліни 

відповідно до освітньої програми, розробляється кафедрою, яка закріплена наказом ректора для 

викладання дисципліни. 

Результати навчання (Закон України «Про вищу освіту») – сукупність знань, умінь, 

навичок, інших компетентностей, набутих особою у процесі навчання за певною освітньо-

професійною, освітньо-науковою програмою, які можна ідентифікувати, кількісно оцінити та 

виміряти. 

Рівень сформованості дисциплінарної компетентності – частка правильних відповідей або 

виконаних суттєвих операцій від загальної кількості запитань або суттєвих операцій еталону 

рішень. 

Робоча програма дисципліни – нормативний документ, що розроблений на основі програми 

дисципліни відповідно до річного навчального плану (містить розподіл загального часу на 

засвоєння окремих навчальних елементів і модулів за видами навчальних занять та формами 

навчання). 

Самостійна робота – діяльність студента з вивчення навчальних елементів та змістових 

модулів, опанування запланованих компетентностей, виконання індивідуальних завдань, 

підготовки до контрольних заходів. 

Спрямування – складова спеціальності, що визначається вищим навчальним закладом та 

передбачає профільну спеціалізовану освітньо-професійну чи освітньо-наукову програму 

підготовки здобувачів вищої та післядипломної освіти. 

Стандарт вищої освіти – це сукупність вимог до змісту та результатів освітньої діяльності 

вищих навчальних закладів і наукових установ за кожним рівнем вищої освіти в межах кожної 

спеціальності. 

Стандарт освітньої діяльності – це сукупність мінімальних вимог до кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного та інформаційного забезпечення освітнього процесу вищого 

навчального закладу й наукової установи. 

Уміння – здатність застосовувати знання для виконання завдань та розв’язання задач і 

проблем; уміння поділяються на когнітивні (інтелектуально-творчі) та практичні (на основі 

майстерності з використанням методів, матеріалів, інструкцій та інструментів). 

Якість вищої освіти – рівень здобутих особою знань, умінь, навичок, інших компетент-

ностей, що відображає її компетентність відповідно до стандартів вищої освіти.   
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ІІ - ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
  

Рівень вищої освіти Другий (магістерський) рівень 

Ступінь вищої освіти Магістр 

Галузь знань 07  «Управління та адміністрування» 

Спеціальність 075 «Маркетинг» 

Обмеження щодо форм 

навчання 

Немає 

Освітня кваліфікація  Магістр з маркетингу  

Професійна(і) кваліфікація(ї) 

(тільки для регульованих 

професій) 

Не передбачено 

Кваліфікація в дипломі Магістр з маркетингу 

Опис предметної 

області 

Об’єктом вивчення є процеси маркетингової діяльності суб’єктів 

господарювання на ринку товарів і послуг.  

Цілями навчання є підготовка фахівців, здатних вирішувати практичні 

проблеми та складні спеціалізовані задачі у сфері маркетингової 

діяльності суб’єктів господарювання на засадах оволодіння системою 

компетентностей. 

Теоретичним змістом предметної області слугують: 

- парадигми, закони, закономірності, принципи, історичні передумови 

розвитку маркетингу; 

- концепції системного, ситуаційного, адаптивного, антикризового, 

інноваційного маркетингу;   

- функції, методи, технології у маркетингу.   

Методи, методики, технології та інструменти: 

- загальнонаукові та специфічні методи дослідження (розрахунково-

аналітичні, економіко-статистичні, економіко-математичні, експертного 

оцінювання, фактологічні, соціологічні, документальні, балансові тощо); 

- методи реалізації функцій маркетингу (методи маркетингових 

досліджень; методи економічної діагностики; методи прогнозування і 

планування; методи проектування організаційних структур управління; 

методи мотивування; методи контролювання; методи оцінювання 

соціальної, організаційної та економічної ефективності в маркетингу 

тощо);  

- методи сегментування та вибору цільових ринків (сегментування, вибір 

цільових ринків, позиціонування); 

- інструментарій обґрунтування маркетингових рішень (економічний 

аналіз, імітаційне моделювання, дерево рішень тощо); 

- інформаційні технології у маркетингу. 

Здобувач освіти має володіти знаннями в галузі науково-дослідної та/або 

освітньої діяльності (у т.ч. на межі предметних галузей).  

Здобувач вищої освіти вчиться проводити комплексні дослідження, що 

вирізняються актуальністю, оригінальністю, інноваційністю та 

міждисциплінарністю; виявляти, ставити та вирішувати наукові 

проблеми. 

Академічні права 

випускників 

Магістр з маркетингу має право на освоєння програм доктора філософії  
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Працевлаштування 

випускників  

- директор з маркетингу  

- начальник відділу збуту (маркетингу) 

- начальник відділу (з реклами, зв'язків з громадськістю) 

- консультант з маркетингу 

- менеджер (управитель) з маркетингу 

- молодший науковий співробітник (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

- науковий співробітник (маркетинг, ефективність господарської 

діяльності, раціоналізація виробництва)  

- науковий співробітник-консультант (маркетинг, ефективність 

господарської діяльності, раціоналізація виробництва) 

- фахівець з методів розширення ринку збуту (маркетолог)  

- рекламіст  

- маркетолог-аналітик 

- фахівець зі зв’язків з громадськістю 

- фахівець з дослідження ринку 

- мерчендайзер 

- економіст із збуту 

- керуючий агентством (страховим, торговельним, нерухомості, 

рекламним і т.ін.) 

- менеджер (управитель) із збуту 

 

 

ІІІ - ОБСЯГ КРЕДИТІВ ЄКТС, НЕОБХІДНИЙ  

ДЛЯ ЗДОБУТТЯ ВІДПОВІДНОГО СТУПЕНЯ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
 
Обсяг освітньої програми магістра становить 90 кредитів ЄКТС. 

 

 

ІV – ПЕРЕЛІК КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ВИПУСКНИКА 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати комплексні проблеми в галузі професійної та/або 

дослідницько-інноваційної діяльності, що передбачає застосування теорій та 

методів маркетингу, характеризується комплексністю і невизначеністю умов 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення 

взаємозв’язків між соціально-економічними  явищами та процесами. 

2. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння 

предметної області і професії маркетолога. 

3. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного 

спрямування державною та іноземною мовами. 

4. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для 

пошуку, оброблення,  аналізування, оцінювання та використання інформації з 

різних джерел. 

5. Здатність до управління командою та праці в команді 

6. Здатність налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні 

професійних завдань. 

7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. 

8. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій 

ситуації. 

9. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, здатність 

працювати  у міжнародному контексті. 

10. Володіння культурою сучасного економічного мислення.  

11. Здатність  діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо. 

12. Володіння знаннями, що сприяють професійному розвитку, формуванню 

загальної культури й соціалізації особистості, її схильності до етичних 

цінностей. 

13. Володіння знаннями із освітньої та наукових складових підготовки, 
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необхідними для професійного здійснення наукової діяльності та проведення 

власного наукового дослідження. 

14. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел, 

застосовувати з цією метою технічні засоби, економіко-математичні методи і 

моделі, інформаційне та програмне забезпечення. 

15. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми, генерувати нові 

ідеї, здатність самостійно продукувати і приймати рішення. 

16. Володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в 

команді, налагоджувати контакт з різними за віком, характером і статусом 

людьми. 

17. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

Спеціальні (фахові) 

компетентності 

1. Здатність розробляти маркетингові програми та алгоритм планування 

перспективних і поточних планів маркетингової діяльності. 

2. Здатність розраховувати плановий бюджет маркетингової діяльності. 

3. Здатність організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього 

середовища маркетингової діяльності підприємства та превентивного реагування 

на зміни його стану. 

4. Здатність організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів 

закупівельно-торгової і комунікаційної діяльності. 

5. Здатність розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості 

продукції. 

6. Здатність формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності. 

7. Здатність реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю та 

стимулювання збуту. 

8. Здатність коригувати ціни відповідно до впливу ринкових змін. 

9. Здатність реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в 

каналах розподілу. 

10. Здатність вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та 

виробничників на виконання вимог споживачів. 

11. Здатність аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та 

зарубіжних ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку. 

12. Здатність аналізувати стан кон’юнктури товарного ринку. 

13. Здатність проведення критичного аналізу й оцінки впливу (внутрішнього та 

зовнішнього) середовища  на функціонування й потенційну можливість розвитку 

підприємства на основі використання методів маркетингової діагностики. 

14. Здатність здійснювати сегментування ринків збуту. 

15. Здатність розробляти програми позиціонування продукції. 

16. Здатність до маркетингового стратегічного аналізу, проектування та 

впровадження маркетингових стратегій. 

17. Здатність   до   застосування   системи   методів   та алгоритмів    керування    

маркетинговою    діяльністю    на підприємстві. 

18. Здатність    управління    інноваційною   діяльністю підприємства   на   

основі   впровадження   маркетингових технологій. 
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V - НОРМАТИВНИЙ ЗМІСТ ПІДГОТОВКИ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ, СФОРМУЛЬОВАНИЙ У ТЕРМІНАХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

НАВЧАННЯ 

Сфера 
Ієрархічний 

рівень 
Результат 

Відповідна  

компетентність 
Опис результату 

Пізнавальна 

Знання 

Р1 
Загальні: 2, 7, 12, 13, 14 

Спеціальні: 13 

Впорядковувати набуті знання для постановки і вирішення питань 

маркетингу та наукових завдань  

Р2 

 

Загальні: 2, 15 

Спеціальні: 13 

Визначати напрямки удосконалення управління персоналом, процесами, 

організаціями 

Розуміння 

Р3 
Загальні: 2, 15 

Спеціальні: 1, 13, 14 

Будувати систему організації документообігу, підготовки організаційно-

управлінської документації, формування звітності, перевірки відповідності 

діючим нормам та стандартам діловодства, впровадження системи 

маркетингу на підприємстві 

Р4 
Загальні: 2, 14 

Спеціальні: 13,14 

Вибирати оптимальні методи досліджень, модифікувати, адаптувати та 

розробляти нові методи та методику досліджень 

Застосування 

знань 
Р5 

Загальні: 14, 15 

Спеціальні: 4, 6, 7, 9, 12, 

17 

Застосовувати сучасні підходи до управління персоналом, процесами, 

організаціями  

Аналіз 

Р6 
Загальні: 1, 4 

Спеціальні: 2, 15 

Аналізувати результати діяльності організації, зіставляти їх з факторами 

впливу зовнішнього та внутрішнього середовища. 

Р7 
Загальні: 8,15 

Спеціальні: 2, 10, 15 

Аналізувати й структурувати проблеми організації, формувати обґрунтовані 

рішення. 

Синтез 

Р8 
Загальні: 1, 15 

Спеціальні: 14 

Аргументувати та захищати розроблені проекти, обґрунтовувати прийняті 

управлінські рішення, вести аргументовану професійну та наукову 

дискусію 

Р9 
Загальні: 4,15 

Спеціальні: 7, 14 

Узагальнювати передовий досвід щодо управління організацією, 

розробляти комплексний механізм управління персоналом, організацією 

Оцінювання 

Р10 
Загальні: 4 

Спеціальні: 8, 16 

Оцінювати правові, соціальні та економічні наслідки функціонування 

організації. 

Р11 
Загальні: 15 

Спеціальні: 8, 14, 16 

Оцінювати можливості застосування сучасних підходів до удосконалення 

системи маркетингу організації та забезпечення конкурентоспроможності 

організації у довгостроковій перспективі 

Емоційна Сприйняття Р12 
Загальні: 14 

Спеціальні:  5, 7, 12 

Слідувати сучасним підходам до управління персоналом, організаціями 
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Соціальне 

реагування та 

комунікативність 

Р13 

Загальні: 3, 5, 6, 10, 11, 

12, 16 

Спеціальні: 3, 7, 9, 11 

Брати участь у підтриманні кваліфікації колективу на світовому рівні  

Ціннісна 

орієнтація 
Р14 

Загальні: 9, 10, 16 

Спеціальні: 3 

Ініціювати та забезпечувати соціальну відповідальність та етичність в 

менеджменті та маркетингу 

Організація та 

концепт 
Р15 

Загальні: 17 

Спеціальні: 4, 5 

Організовувати та керувати дослідницькою, інноваційною та 

інвестиційною діяльністю, бізнес-проектами та виробничими процесами  

Психомоторна 

Маніпуляція Р16 
Загальні: 15 

Спеціальні: 6, 18 

Формувати та удосконалювати систему маркетингу, впроваджувати 

маркетингові принципи у діяльність організації 

Досягнення 

точності 
Р17 

Загальні: 4, 8, 15 

Спеціальні: 17 

Практикувати інформаційний та науковий пошук, використовувати бази 

даних і знань, критично осмислювати та інтерпретувати результати, 

робити висновки та формувати напрями дослідження з урахуванням 

вітчизняного й закордонного досвіду 

Поєднання 

Р18 
Загальні: 5, 6 

Спеціальні:  6, 10, 13 

Вирішувати та координувати розробку та підбір інструментів і методів 

маркетингу  

Р19 
Загальні: 15 

Спеціальні: 6, 11, 12, 13 

Координувати роботу колективів виконавців в галузі наукових досліджень 

Натуралізація 

Р20 
Загальні: 17 

Спеціальні: 11, 18 

Керувати проектами міжнародного наукового співробітництва та 

академічної мобільності з написанням наукових праць, підготовкою 

наукових звітів, апробацією та впровадженням результатів досліджень і 

розробок, поширенням інформації про результати досліджень на 

міжнародних конференціях, семінарах, тощо. Створювати нові знання, 

формувати і розвивати базу знань в сфері менеджменту. 
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VІ - ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 
Форми атестації здобувачів 

вищої освіти 

 

Випускна атестація проводиться на основі оцінювання результатів 

навчання та рівня сформованості компетентностей, зазначених у 

розділі IV-V Стандарту.  

Атестація здійснюється у формі публічного захисту кваліфікаційної 

роботи. 

Вимоги до кваліфікаційної 

роботи  

(за наявності) 

Атестація здійснюється атестаційною комісією, до складу якої можуть 

включатися представники роботодавців та їх об’єднань. Атестація 

здійснюється відкрито і гласно. 

Процедура перевірки на плагіат визначається ВНЗ. 

Порядок та вимоги до оприлюднення визначаються ВНЗ (зокрема на 

офіційному сайті закладу вищої освіти або його підрозділу повинна 

бути оприлюднена кваліфікаційна робота). 

Вимоги до публічного 

захисту (демонстрації)  

(за наявності) 

Дипломна робота магістра ставить за мету визначення загального, 

професійного та культурного рівнів претендента шляхом контролю його 

знань та вмінь, оцінку здатності самостійно проводити аналіз поставленої 

задачі, формулювати мету, завдання та висновки, подавати письмово та 

усно матеріал роботи та представляти результати під час публічного 

захисту. 

 
VІI. ВИМОГИ ДО НАЯВНОСТІ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Принципи та  

процедури 

забезпечення  

якості освіти 

Визначаються положеннями: «Про організацію освітнього процесу в Луцькому 

національному технічному університеті» (від 05.05.2015 р.); «Про систему 

забезпечення якості освітньої діяльності у Луцькому національному 

технічному університеті» (від 19.10.2015 р.); «Про самостійну роботу студентів 

у Луцькому національному технічному університеті в умовах кредитно-

модульної системи» (від 24.04.2008 р.); «Про проведення практики студентів 

Луцького національного технічного університету» (від 23.02.2012 р.); «Про 

організацію навчального процесу студентів заочної форми навчання Луцького 

національного технічного університету» (від 28.02.2013 р.) 

Моніторинг та  

періодичний перегляд 

освітніх програм 

визначаються положенням «Про організацію освітнього процесу в Луцькому 

національному технічному університеті» (від 05.05.2015 р.) 

Щорічне оцінювання  

здобувачів вищої освіти 

визначаються положенням «Про організацію освітнього процесу в Луцькому 

національному технічному університеті» (від 05.05.2015 р.) 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних, 

педагогічних та наукових 

працівників 

визначаються положенням «Про підвищення кваліфікації та стажування 

педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів, 

затвердженого наказом МОН освіти і науки, молоді та спорту України від 

24.01.2013 р. №48 

Наявність необхідних 

ресурсів для організації 

освітнього процесу 

визначається вимогами до матеріально-технічного забезпечення 

Наявність інформаційних 

систем для ефективного 

управління освітнім 

процесом 

визначається положенням «Про організацію освітнього процесу в Луцькому 

національному технічному університеті» (від 05.05.2015 р.) 

Публічність інформації про 

освітні програми, ступені 

вищої освіти та кваліфікації 

 розміщення на сайті Луцького НТУ у відкритому доступі 

Запобігання та виявлення 

академічного плагіату 

перевірка на плагіат 

 



 

 
14 

VIІІ. ПЕРЕЛІК НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ,  

НА ЯКИХ БАЗУЄТЬСЯ ОСВІТНЯ ПРОГРАМА 

 
1. Конституція України. 

2. Закон України «Про освіту» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1556-18 

3. Закон України «Про вищу освіту». 

4. Постанова Кабінету Міністрів України від 23.11.2011 р. №1341 «Про затвердження Національної 

рамки кваліфікацій» // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/1341-

2011-п 

5. Постанова Кабінету Міністрів України від 15.04.2015 р. №244 «Про утворення Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти». 

6. Постанова Кабінету Міністрів України від 29.04.2015 р. №266 «Про затвердження переліку галузей 

знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти» // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/ laws/show/266-2015-п 

7. Національний класифікатор України. Класифікація видів економічної діяльності ДК 009:2010. 

8. Національний класифікатор України. Класифікатор професій ДК 003:2010. – К. : Ви-тво 

«Соцінформ», 2010. 

9. Постанова КМУ від 15 квітня 2015 р. №216 Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів 

України від 22 серпня 1996 р. №992 «Про Порядок працевлаштування випускників вищих навчальних 

закладів, підготовка яких здійснювалась за державним замовленням». 

10. Постанови Кабінету Міністрів №1187 від 30.12.2015 р. «Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти». 

11. Наказу МОН України «Про особливості формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний 

рік» №47 від 26.01.2015 р. 

12. Лист МОН України №1/9-120 від 11.03.2015 «Про організацію вивчення гуманітарних дисциплін». 

13. Лист МОН України №1/9-126 від 13.03.2015 р. «Щодо особливостей організації освітнього процесу 

та формування навчальних планів у 2015/2016 навчальному році» з урахуванням стандарту вищої освіти 

України з даної спеціальності. 

14. Методичні рекомендації щодо розроблення стандартів вищої освіти від 19.01.2016 р. 

 

ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. Добко Т. Розвиток системи забезпечення якості вищої освіти в Україні : інформаційно-аналітичний 

огляд / Добко Т., Золотарьова І., Калашнікова С., Ковтунець В., Курбатов С., Линьова І.,  Луговий В.,  

Прохор  І.,  Рашкевич  Ю.,  Сікорська  І.,  Таланова  Ж.,  Фініков Т., Шаров С.; за заг. ред. С. Калашнікової та 

В. Лугового. – Київ : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2015. – 84 с. 

2. Захарченко В. М. Національний освітній глосарій: вища освіта / 2-е вид., перероб. і доп. / В.  М.  

Захарченко,  С. А. Калашнікова,  В.  І.  Луговий,  А. В. Ставицький,  Ю.  М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За 

ред. В. Г. Кременя. – К. : ТОВ «Видавничий дім «Плеяди», 2014. – 100 с. // [Електронний ресурс]. – Режим 

доступу : http://ihed.org.ua/images/biblioteka/glossariy_Visha_ osvita_ 2014_tempus-office.pdf 

3. Захарченко В. М. Розроблення освітніх програм : методичні рекомендації / В. М. Захарченко, В. І. 

Луговий, Ю. М. Рашкевич, Ж. В. Таланова / За ред. В. Г. Кременя. – К. : ДП «НВЦ «Пріоритети», 2014. – 120 

с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://ihed.org.ua/ images/ biblioteka/rozroblennya_osv_program_ 

2014_tempus-office.pdf 

4. Правові засади реалізації Болонського процесу в Україні : монографія / Кол. авторів: Бугров В., 

Гожик А., Жданова К., Зарубінська І., Захарченко В., Калашнікова С., Козієвська О., Линьова І.,  Луговий  В.,  

Оржель О.,  Рашкевич  Ю.,  Таланова  Ж.,  Шитікова  С.; за  заг.  ред.  В. Лугового, С. Калашнікової. – К. : ДП 

«НВЦ «Пріоритети»», 2014. – 156 с. 

5. Рашкевич  Ю.  М.  Болонський  процес та нова парадигма вищої освіти : монографія / Ю. М. 

Рашкевич. – Львів : Ви-тво Львівської політехніки, 2014. – 168 с. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

file:///D:/Users/Dell/Downloads/ BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf 

6. Стандарти і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ESG). 

– К. : ТОВ «ЦС», 2015. – 32 c. // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://ihed.org.ua/images/pdf/standards-and-guidelines_for_qa_in_the_ehea_2015.pdf 

7. Common learning outcomes / competences for the bachelor of medicine in Europe // 

[Електроннийресурс]. – Режим доступу : http://medine2.com/Public/docs/ 

../../../../../../User/AppData/Local/Ліцензійні%20справи%2028.04.2016/Агроінженерія/User/AppData/Local/Microsoft/Downloads/BolonskyiProcessNewParadigmHE.pdf


 

 
15 

outputs/wp4/DV4.14.1_Summary%0Brochure%20-

%20Tuning%201st%20Cycle%20Degrees%20in%20Medicine.pdf 

8. Cumming A. The Tuning Project (Medicine) : Learning Outcomes/ Competences for Undergraduate 

Medical Education in Europe / A. Cumming, M. Ross // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.umed.pl/procesbolonski/ materialy/tuning%20_project.pdf 

9. Tuning Education Structures in Europe (для ознайомлення зі спеціальними (фаховими) 

компетентностями та прикладами стандартів) // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: 

http://www.unideusto.org/tuningeu/ 

10. International Standard Classification of Education ISCED (МСКО). – 2011 // [Електронний ресурс]. – 

Режим доступу : http://www.uis.unesco.org/Education/ Documents/isced-2011-en.pdf 

11. ISCED Fields of Education and Training. – 2013 // [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 

http://www.uis.unesco.org/Education/Documents/isced-fields-of-education-training-2013.pdf 



 

 
16 

 
Таблиця 1 

Матриця відповідності визначених Стандартом компетентностей дескрипторам НРК 

Класифікація компетентностей за НРК Знання Уміння Комунікація 
Автономія та 

відповідальність 
Загальні компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, аналізу, синтезу та встановлення взаємозв’язків між 
соціально-економічними  явищами та процесами. 

+ +   

2. Здатність до застосовування концептуальних і базових знань, розуміння предметної області і 
професії маркетолога. 

+ +   

3. Здатність здійснювати усну і письмову комунікацію професійного спрямування державною та 
іноземною мовами. 

 + +  

4. Здатність використовувати інформаційно-комунікаційні технології для пошуку, оброблення,  
аналізування, оцінювання та використання інформації з різних джерел. 

 + +  

5. Здатність до управління командою та праці в команді   +  
6. Здатність налагоджувати міжособистісну взаємодію при вирішенні професійних завдань   + + 
7. Здатність вчитися та оволодівати сучасними знаннями. +    
8. Здатність до адаптації, креативності, генерування ідей та дій у новій ситуації.  +  + 
9. Цінування та повага до різноманітності та мультикультурності, здатність працювати  у 
міжнародному контексті. 

  + + 

10. Володіння культурою сучасного економічного мислення +    
11. Здатність  діяти на основі етичних міркувань, соціально відповідально і свідомо.   + + 
12. Володіння знаннями, що сприяють професійному розвитку, формуванню загальної культури й 
соціалізації особистості, її схильності до етичних цінностей. 

+    

13. Володіння знаннями із освітньої та наукових складових підготовки, необхідними для 
професійного здійснення наукової діяльності та проведення власного наукового дослідження.  

+    

2. 14. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел, застосовувати з 

цією метою технічні засоби, економіко-математичні методи і моделі, інформаційне та програмне 

забезпечення. 

+ +   

15. Вміння виявляти, ставити та вирішувати наукові проблеми, генерувати нові ідеї, здатність 
самостійно продукувати і приймати рішення. 

+ + + + 

16. Володіння навичками міжособистісної взаємодії, вміння працювати в команді, налагоджувати 

контакт з різними за віком, характером і статусом людьми. 
+ + +  

17. Здатність проведення досліджень на відповідному рівні 

 
 + + + 
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Спеціальні (фахові) компетентності 
1. Здатність розробляти маркетингові програми та алгоритм планування перспективних і 

поточних планів маркетингової діяльності. 
+ +   

2. Здатність розраховувати плановий бюджет маркетингової діяльності.  +   
3. Здатність організовувати моніторинг зовнішнього та внутрішнього середовища маркетингової 

діяльності підприємства та превентивного реагування на зміни його стану. 
 +   

4. Здатність організовувати роботу виставок, ярмарків та інших заходів закупівельно-торгової і 

комунікаційної діяльності. 
 + + + 

5. Здатність розробляти рекомендації з удосконалення асортименту та якості продукції.  +  + 
6. Здатність формулювати та реалізовувати основні цілі рекламної діяльності.  +  + 
7. Здатність реалізовувати заходи з питань зв’язків з громадськістю та стимулювання збуту.  +  + 
8. Здатність коригувати ціни відповідно до впливу ринкових змін.  + + + 
9. Здатність реалізовувати заходи щодо підвищення ефективності роботи в каналах розподілу.  + +  
10. Здатність вивчати запити споживачів, орієнтувати проектувальників та виробничників на 

виконання вимог споживачів. 
 +  + 

11. Здатність аналізувати інформацію щодо стану конкуренції на вітчизняних та зарубіжних 

ринках, вивчати стан конкуренції та дії конкурентів на ринку. 
 + + + 

12. Здатність аналізувати стан кон’юнктури товарного ринку. + +  + 
13. Здатність проведення критичного аналізу й оцінки впливу (внутрішнього та зовнішнього) 

середовища  на функціонування й потенційну можливість розвитку підприємства на основі 

використання методів маркетингової діагностики. 
+ +   

14. Здатність здійснювати сегментування ринків збуту. + +   
15. Здатність розробляти програми позиціонування продукції. 

+ +  + 

16. Здатність до маркетингового стратегічного аналізу, проектування та впровадження 

маркетингових стратегій. 
+ +  + 

17. Здатність   до   застосування   системи   методів   та алгоритмів    керування    маркетинговою    

діяльністю    на підприємстві. 
 +  + 

18. Здатність    управління    інноваційною   діяльністю підприємства   на   основі   впровадження   

маркетингових технологій. 
+ +  + 
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Таблиця 2 

Матриця відповідності визначених Стандартом результатів навчання та компетентностей 

Програмні 

результати 

навчання 

Компетентності 

Інтеграль-

на компе-

тентність 

Загальні компетентності Спеціальні (фахові) компетентності 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

Р1 +  +     +     + + +                +      

Р2 +  +             +               +      

Р3 +  +             +   +            + +     

Р4 +  +            +                + +     

Р5 +              + +      +  + +  +   +     +  

Р6 + +   +               +             +    

Р7 +        +       +    +        +     +    

Р8 + +              +                +     

Р9 +    +           +         +       +     

Р10 +    +                     +        +   

Р11 +               +          +      +  +   

Р12 +              +        +  +     +       

Р13 +   +  + +    + + +    +    +    +  +  +        

Р14 +         + +      +     +               

Р15 +                 +    + +              

Р16 +               +        +            + 

Р17 +    +    +       +                   +  

Р18 +     + +                 +    +   +      

Р19 +               +        +     + + +      

Р20 +                 +           +       + 
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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА  

до навчального плану 

 
Освітня програма    «Маркетинг» 

Галузь знань –       07 «Управління та адміністрування»  

Спеціальність –    075 «Маркетинг»   

Рівень вищої освіти – другий (магістерський)  

Форма навчання – денна/заочна 

Загальний обсяг у кредитах Європейської кредитної трансферно-накопичу-вальної системи та строк навчання – 90 

кредитів; 1 рік 4 місяці 

Навчальний план, затверджений Вченою радою – «25 квітня»  2017 р., № 9 

Відповідність вимогам стандарту вищої освіти (в разі наявності) – відповідає 

Відповідність вимогам професійного стандарту (в разі наявності) – відповідає 

Вимоги до рівня освіти осіб, які можуть розпочати навчання – диплом бакалавра та/або спеціаліста 

 

 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

1. Цикл загальної підготовки 

1.1. Нормативна частина 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї в 

сфері глобальної економіки, володіти 

методологією наукової діяльності, 

вирішувати комплексні проблеми в 

процесі дослідницької та професійної 

діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження у сфері глобальної 

економіки. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизовувати теоретичні 

та практичні знання щодо розвитку 

глобальної економіки; об’єднувати 

результати різних наукових досліджень 

в сфері глобальної економіки; здатність 

удосконалювати та поглиблювати 

наукові знання щодо глобальної 

економіки; уміння аналізувати, 

рецензувати наукові праці, брати участь 

у наукових дискусіях. 

Фахові компетентності (ФК): 

аналізувати тенденції глобалізації 

економічного розвитку; виявляти та 

оцінювати проблеми і ризики розвитку 

міжнародного бізнесу в умовах 

глобалізації та розробляти стратегічні 

заходи для вирішення цих проблем і 

мінімізації ризиків; розробляти 

стратегічні заходи для забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності 

товарів, послуг, підприємств, галузей, 

міжгалузевих комплексів; 

організовувати процеси управління 

міжнародною економічною діяльністю 

регіонів, галузей, міжгалузевих 

знати:  

природу, передумови і фактори становлення 

глобальної економіки; закономірності глобальної 

корпоратизації бізнесу; генезис глобальної 

економічної інтеграції; характер, форми, моделі та 

конкурентні переваги регіональної економічної 

інтеграції в глобальних умовах розвитку; форми та 

механізми соціалізації глобальної економіки; 

механізми та інструментарій антициклічного 

регулювання економік у глобальній системі; дію 

конкурентних механізмів глобального ринку; напрями 

інтеграції України в глобальний економічний простір. 

вміти:  
аналізувати тенденції глобалізації економічного 

розвитку; виявляти та оцінювати проблеми розвитку 

міжнародного бізнесу в умовах глобалізації; 

розробляти стратегічні заходи для забезпечення 

міжнародної конкурентоспроможності товарів, 

послуг, підприємств, галузей, міжгалузевих 

комплексів; організовувати процеси управління 

міжнародною економічною діяльністю регіонів, 

галузей, міжгалузевих комплексів; визначати 

регулятивні пріоритети формування сучасної 

міжнародної економічної політики; принципи 

організації процесів управління міжнародною 

економічною діяльністю регіонів, галузей, 

міжгалузевих комплексів. 

Глобальна 

економіка 
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комплексів; визначати регулятивні 

пріоритети формування сучасної 

міжнародної економічної політики. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

креативність, здатність до системного 

мислення; здатність до узагальнення, 

аналізу, сприйняття інформації; 

комунікабельність і адаптивність; 

наполегливість у досягненні мети; 

турбота про якість виконуваної роботи; 

толерантність. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здійснювати обґрунтування значення 

взаємодії основних економічних агентів 

у реалізації концепції сталого розвитку; 

розробляти оптимальну систему 

розвитку корпоративної соціальної 

відповідальності; 

приймати рішення по визначенню дій у 

сфер і захисту довкілля; здійснювати 

оцінку реальних досягнень соціальної 

відповідальності у всіх сферах 

господарської діяльності держави. 

Фахові компетентності (ФК): 

Здатність використовувати одержанні 

знання для формування механізму 

корпоративної соціальної 

відповідальності; здатність здійснювати 

моніторинг та оцінювати ефективність 

корпоративної соціальної 

відповідальності; здатність прийняття 

рішень щодо вибору пріоритетів 

розвитку соціально відповідальної 

політики підприємств. 

знати: 

сутність, види, категорії, еволюцію, концепції, моделі 

та рівні соціальної відповідальності; особливості 

соціальної відповідальності різних суб’єктів 

суспільного розвитку; місце соціальної 

відповідальності в управлінні організацією; 

нормативно-правові засади розвитку соціальної 

відповідальності; моделі корпоративної соціальної 

відповідальності і становлення різних типів 

корпоративної культури; критерії, показники та 

методику оцінювання соціальної відповідальності;  

особливості вияву соціальної відповідальності бізнесу 

в українських реаліях; сутність соціальних інвестицій 

як форми вияву корпоративної відповідальності 

роботодавців; сутність, складові та пріоритети 

розвитку соціально відповідальної політики 

управління персоналом; екологічні аспекти соціальної 

відповідальності та їх нормативно-правове 

регулювання; сутність, структуру, вимоги та 

особливості міжнародних стандартів соціальної 

звітності. 

вміти: 

формувати механізм управління корпоративною 

соціальною відповідальністю; формувати ефективну 

взаємодію роботодавців з персоналом на засадах 

соціальної відповідальності; формувати відносини 

підприємства із зовнішніми організаціями на засадах 

корпоративної соціальної відповідальності; визначати 

напрями активізації індивідуальної та колективної 

екологічної відповідальності;посилювати соціальну 

відповідальність суб’єктів суспільного розвитку через 

соціальне партнерство; здійснювати моніторинг 

корпоративної соціальної відповідальності; оцінювати 

ефективність корпоративної соціальної 

відповідальності; розвивати корпоративну соціальну 

відповідальність як чинник підвищення 

конкурентоспроможності. 

Соціальна 

відповідальність 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї задля 

розвитку підприємства, засвоєння 

методики управління інноваційним 

розвитком підприємства, вирішувати 

проблеми в процесі дослідницької та 

професійної діяльності за використання 

інноваційних управлінських технологій. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизувати теоретичні 

знання щодо інноваційного розвитку 

підприємства; здатність 

удосконалювати та поглиблювати 

наукові знання щодо розвитку 

підприємства; уміння застосовувати 

знати: 

ключові поняття інноваційного розвитку; механізм 

управління інноваційним розвитком; сучасні 

організаційні форми, види та способи інноваційного 

підприємництва; передумови виникнення 

інноваційного підприємства під впливом сучасних 

тенденцій світового економічного розвитку; 

маркетинговий процес дослідження та формування 

попиту на інновації; сутність та структуру 

інтелектуального капіталу; науково-інформаційне, 

кадрове та фінансове забезпечення інноваційного 

розвитку; сутність і структуру потенціалу 

інноваційного розвитку підприємства; особливості 

організації процесу трансферу і комерціалізації 

технологій; функції та інструменти контролінгу; 

Інноваційний 

розвиток 

підприємства 
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аналітичні здібності. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність обирати пріоритетні напрями 

інноваційного розвитку підприємства; 

здатність до збору і систематизації 

маркетингової інформації з метою 

відбору цільових ринків, вимірювання і 

прогнозування попиту, позиціонування 

інноваційного товару, здатність 

оцінювання стану, динаміки та 

ефективності використання 

інноваційного потенціалу підприємства; 

вміння ідентифікувати та оцінювати 

ризики інноваційної діяльності. 

сутність процесу управління інноваційними ризиками. 

вміти: 

проводити пошук, збирання, обробку та узагальнення 

аналітичних даних з метою формування первинної 

бази даних для визначення шляхів інноваційного 

розвитку підприємства; аналізувати результати 

інноваційної діяльності підприємства та віднаходити 

шляхи підвищення ефективності її здійснення; 

визначати сукупність проблем, які перешкоджають 

інноваційному розвитку підприємства; оцінювати 

потенціал інноваційного розвитку підприємства; 

ефективно використовувати ресурсні складові 

інноваційного розвитку підприємства; розробляти 

стратегію інноваційного розвитку підприємства; 

обґрунтовувати потребу в інвестиціях, визначати 

вартість ліцензії; розробляти бізнес-план проекту 

комерціалізації технологій; застосовувати 

інструменти контролінгу інновацій; ідентифікувати та 

оцінювати інноваційні ризики. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї в 

сфері технічного регулювання, зокрема,  

володіти методологією наукової 

діяльності, вирішувати комплексні 

проблеми  в процесі дослідницької та 

професійної діяльності; проводити 

оригінальне наукове дослідження у 

сфері оцінки відповідності, враховувати 

міжнародний досвід. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизувати теоретичні та 

практичні знання у сфері технічного 

регулювання; здатність удосконалювати 

та поглиблювати наукові знання в галузі 

технічного регулювання з врахуванням 

міжнародного досвіду; вміння виявляти, 

ставити, вирішувати проблеми та 

приймати обґрунтовані рішення; уміння 

аналізувати, рецензувати наукові праці, 

брати участь у наукових дискусіях. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність кваліфіковано тлумачити та 

застосовувати відповідні положення у 

галузі технічного регулювання і 

підприємництва, здатність до вирішення 

проблемних питань і нестандартних 

ситуацій у професійній діяльності в т.ч. в 

умовах невизначеності та ризиків, вміння 

визначати відповідність національних 

складових системи технічного 

регулювання міжнародним для усунення 

технічних бар’єрів в торгівлі 

знати: 

предмет, функції, цілі й завдання курсу; основні 

складові системи міжнародного технічного 

регулювання, законодавче та нормативно-правове 

забезпечення її функціонування; знати основні 

міжнародні та регіональні організації зі 

стандартизації, метрології, оцінки відповідності; 

особливості системи міжнародного технічного 

регулювання певних країн світу; основні засади 

напрямків політики країн світу щодо подолання 

технічних бар’єрів в торгівлі; систему міжнародного 

технічного регулювання в Україні та перспективні 

шляхи адаптації 

вміти: 

вiльно орієнтуватися в питаннях стандартизації та 

управління якiстю; вмiло використовувати нормативнi 

документи, оцiнювати їх з точки зору вимог науково-

технiчного та соцiально-економiчного прогресу та 

споживачів; вільно орієнтуватись в основних 

поняттях, знати основоположні міжнародні угоди та 

нормативно-правові документи в сфері технічного 

регулювання, розуміти його роль в міжнародній 

торгівлі; вміти визначати особливості технічного 

регулювання в країнах ЄС, СНД, США, Японії та ін.; 

мати розуміння сучасної системи міжнародного 

технічного регулювання – стандартизації, оцінки 

відповідності, систем управління безпечністю та 

якістю продукції, системи ринкового нагляду; вміти 

знаходити та використовувати міжнародні нормативні 

документи в практичній діяльності в сфері технічного 

регулювання в Україні; вміти визначати відповідність 

національних нормативно-технічних та нормативно-

правових документів міжнародним; вміти 

використовувати складові системи міжнародного 

технічного регулювання (стандартизацію, оцінку 

відповідності, державний нагляд, захист прав 

Міжнародне 

технічне 

регулювання 
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споживачів) для усунення технічних бар’єрів в 

торгівлі. 

1.2. Варіативна частина (вибір ВНЗ) 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї в 

щодо організації збереження, передачі 

та захисту об’єктів інтелектуальної 

власності, володіти методологією 

наукової діяльності, вирішувати 

комплексні проблеми в процесі 

дослідницької та професійної 

діяльності, здійснювати оригінальне 

наукове дослідження у сфері 

використання інтелектуальної власності. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; 

 здатність до системного мислення; 

здатність самостійно приймати 

обґрунтовані рішення; адаптивність і 

комунікабельність; турбота про 

формування прозорого економіко-

правового середовища. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність оформляти документацію 

щодо гарантування прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; здатність 

здійснювати патентні дослідження, 

оцінювати втрати від порушення втрат 

інтелектуальної власності; 

володіння методами оцінювання 

вартості прав інтелектуальної власності, 

підходами комерціалізації об’єктів 

інтелектуальної власності. 

знати: 

 визначення об’єктів інтелектуальної власності, 

характеристику об’єктів і суб’єктів права 

інтелектуальної власності; історію права 

інтелектуальної власності; способи і процедури 

правової охорони прав інтелектуальної власності; 

основи економіки інтелектуальної власності; основні 

способи захисту прав інтелектуальної власності; 

систему міжнародного співробітництва у сфері 

інтелектуальної власності. 

вміти: визначити об’єкти і суб’єкти права 

інтелектуальної власності; підготувати первинні 

документи для оформлення прав на об’єкти 

інтелектуальної власності; провести патентні 

дослідження; вибрати підходи до комерціалізації 

об’єктів інтелектуальної власності; вибрати підходи й 

методи для оцінки вартості прав інтелектуальної 

власності; оцінювати характер порушення прав 

інтелектуальної власності, якщо такі є. 

 

Інтелектуальна 

власність  

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність зрозуміти і узяти на озброєння 

роль і значення ділового етикету для 

службової діяльності ділових людей;  

розглянути дотримання етичних норм в 

діяльності організацій; засвоїти основні 

поняття і розкрити принципи ділового 

спілкування як інструменту етики 

ділових стосунків; зрозуміти роль і 

призначення моралі як однієї з найбільш 

важливих форм нормативної регуляції 

поведінки людей. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність з’ясувати місце і роль 

корпоративної культури в системі 

управління; організовувати набуття 

теоретичних та практичних знань щодо 

організації корпоративної культури на 

підприємстві; здатність удосконалювати 

та поглиблювати набуті знання щодо 

корпоративної культури та ділового 

знати:  

предмет, функції, цілі й завдання курсу; розрізняти 

етичну та неетичну поведінку; визначити коректні 

способи вирішення спірних питань і конфліктних 

ситуацій; провести аналіз механізмів підвищення 

етичного рівня організації; застосовувати норми 

ділового протоколу під час ведення професійних 

переговорів і оформлення контрактів; виховувати в 

собі особистість, спираючись на принципи 

відповідальності, чесності, професіоналізму, поваги 

до інших; моделювати кар’єру і підтримувати 

прагнення персоналу до професійного розвитку. 

  

вміти:  

застосовувати вимоги професійної етики та ділового 

етикету у відповідності до корпоративної культури 

підприємства; підвищити компетентність в області 

етики діяльності організації, освоїти техніку 

управління етичними нормами міжособистісних 

стосунків у колективі; вибудувати ефективну систему 

корпоративної комунікації; розробити корпоративний 

кодекс компанії; визначити коректні способи 

Корпоративна 

культура та 

діловий етикет 



 

 
23 

етикету; зрозуміти і освоїти основні 

етичні значення ролі місця менеджера в 

керівництві підприємством, 

організацією, колективом, ухваленні 

менеджерських рішень. 

Фахові компетентності (ФК): 

Здатність кваліфіковано моделювати 

корпоративну культуру організації та її 

розвиток; підтримувати репутацію та 

імідж компанії, відчувати її сильні і 

слабкі сторони; моделювати кар’єру і 

підтримувати прагнення персоналу до 

професійного розвитку. 

вирішення спірних питань і конфліктних ситуацій; 

провести аналіз механізмів підвищення етичного 

рівня організації; застосовувати норми ділового 

протоколу під час ведення професійних переговорів і 

оформлення контрактів. 

2. Цикл професійної підготовки 

2.1. Нормативна частина 

Інтегральна компетентність (ІНТ):  

здатність до системного критичного 

мислення, співставного аналізу 

потенційних передумов та ризиків 

прийняття стратегічних рішень у 

ринковій діяльності, формування 

навиків комплексного маркетингового 

впливу на ринкові процеси, 

поглиблення наукового світогляду і 

творчого мислення. 

Загальні компетентності (ЗК): 

опанування категоріально-понятійним 

апаратом стратегічного маркетингу та 

методологією стратегічних 

маркетингових досліджень різних шкіл; 

формування уявлень про взаємозв’язки 

маркетингових процесів та 

інструментів; з’ясування взаємозв’язку 

стратегічних рішень з державним 

регулюванням ринків; аналіз наукової та 

практичної доцільності різних 

маркетингових стратегій. 

Фахові компетентності (ФК): 

уміння проводити порівняльний аналіз 

окремих маркетингових стратегій; 

уміння комплексно використовувати 

результати досліджень ринкового 

середовища для прийняття 

маркетингових рішень; уміння 

здійснювати аналіз конкретних 

економічних ситуацій з позицій різних 

шкіл сучасної економічної думки. 

знати:  

суть і принципи стратегічного маркетингу, його місце 

та роль у системі управління та планування 

маркетингу; елементи та види маркетингових 

стратегій; методологію маркетингового стратегічного 

планування; маркетингове управління портфелем 

бізнесу фірми. 

вміти:  

діагностувати маркетингове середовище 

підприємства; проводити оцінювання ринкової 

кон’юнктури; визначати конкурентні переваги ; 

приймати обґрунтовані управлінські рішення, 

спрямовані на посилення конкурентних позицій; 

розробляти оптимальні маркетингові стратегії для 

підприємств. 

Стратегічний 

маркетинг 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї в 

сфері логістичного менеджменту, 

володіти методологією логістичного 

менеджменту, вирішувати комплексні 

проблеми в процесі дослідницької та 

професійної діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження з 

питань удосконалення логістичного 

менеджменту 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизовувати теоретичні 

знати: 

концепцію та види логістики; методи логістичного 

менеджменту; принципи логістичного менеджменту; 

функції логістичного менеджменту; методологію 

логістичного менеджменту; синергічний ефект 

системи логістичного менеджменту; сутність 

логістичної системи; основні вимоги до розробки 

ефективного управління логістичними системами; 

функції служб управління логістикою; організаційні 

форми служб логістики; функції інтегрального 

логістичного менеджера; основні функції персоналу 

логістики з урахуванням галузевої специфіки фірми; 

Логістичний 

менеджмент 
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та практичні знання щодо логістичного 

менеджменту; об’єднувати результати 

різних наукових досліджень в сфері 

логістичного менеджменту; здатність 

удосконалювати та поглиблювати 

наукові знання з питань логістичного 

менеджменту; уміння аналізувати, 

рецензувати наукові праці, брати участь 

у наукових дискусіях. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність кваліфіковано тлумачити та 

застосовувати відповідні положення 

логістичного менеджменту, вміння 

робити кваліфіковані висновки та 

пропозиції за результатами оцінювання 

ефективності логістичного 

менеджменту; розробляти логістичну 

стратегію. 

класифікацію та види логістичних рішень; методи 

прийняття логістичних рішень; процес логістичного 

планування на підприємстві; процес вибору 

логістичної стратегії підприємства; процес організації 

управління матеріальними потоками; вимоги до 

організації управління матеріальними потоками; 

принципи управління матеріальними потоками. 

вміти: 

реалізовувати методи, функції та принципи 

логістичного менеджменту; ефективно застосовувати 

методологію логістичного менеджменту; управляти 

логістичними потоками підприємства; будувати 

логістичну систему підприємства; проводити аналіз та 

оцінку ефективності протікання логістичних потоків 

підприємства; визначати складові елементи та 

підсистеми логістичної системи підприємства; 

класифікувати логістичні рішення на підприємстві; 

розробляти логістичну стратегію підприємства; 

будувати організаційну структуру управління 

логістичною діяльністю підприємства; проводити 

логістичний контролінг на підприємстві 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність приймати управлінські 

рішення у сфері рекламного 

менеджменту, формування сучасної 

системи поглядів та спеціальних знань у 

даній галузі. 

Загальні компетенції (ЗК):  

здатність розробляти рекламну 

кампанію; прогнозувати результати 

рекламної кампанії; відстежувати та 

координувати виконання заходів з 

підвищення ефективності рекламної 

діяльності підприємства. 

Фахові компетентності (ФК):  

набуття практичних вмінь у сфері 

рекламного менеджменту для 

підвищення ефективності діяльності 

підприємств; опанування змісту 

навчальної дисципліни повинно сприяти 

вихованню позитивного ставлення до 

рекламної діяльності як до серйозного 

мистецтва і допомогти набути 

студентам практичні навички з розробки 

та проведення рекламних кампаній. 

 

знати:  

сутність і зміст рекламного менеджменту; структуру 

системи функціонування рекламного менеджменту; 

зв’язок головних ланок процесу рекламного 

менеджменту; загальні та специфічні функції 

рекламного менеджменту; процес планування 

ефективної рекламної комунікації; загальну модель 

поведінки споживачів; процес сприйняття рекламної 

інформації та формування поведінки покупців; 

особливості і характеристики рекламного ринку; 

методи маркетингових досліджень у рекламі; 

психологічні засади впливу реклами на 

споживача;особливості корпоративної реклами; 

різновиди корпоративної реклами; особливості 

інформаційного забезпечення у сфері рекламного 

менеджменту; напрямки організації рекламної 

діяльності учасників рекламного бізнесу; особливості 

планування та організації рекламної кампанії; творчі 

стратегії розроблення рекламних звернень; процес 

управління креативними процесами у рекламі; процес 

медіапланування; методи оцінювання ефективності 

рекламної кампанії. 

вміти:  

визначати потребу в рекламуванні товару, послуги чи 

ідеї; укладати контракти на проведення рекламного 

дослідження та рекламної кампанії; проводити 

рекламні дослідження ринку; аналізувати ринкову 

інформацію; розробляти стратегічний план рекламної 

діяльності; розробляти ефективну стратегію 

рекламної діяльності підприємства; розробляти 

тактичні плани проведення рекламної кампанії; 

розуміти динаміку психологічних процесів взаємодії в 

системі «реклама-споживач»; організовувати 

Рекламний 

менеджмент 
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рекламну діяльність підприємства, координувати її з 

партнерами, рекламними агентствами, засобами 

масової інформації; приймати участь у створенні 

іміджу підприємства та його продукту; здійснювати 

розробку фірмового стилю; розробляти бюджет 

рекламної діяльності; ефективно реалізовувати 

рекламні послуги; оцінювати ефективність 

використання окремих засобів реклами; визначати 

ефективність проведення рекламної кампанії, 

розробляти рекомендації щодо її вдосконалення. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

Здатність продукувати наукові ідеї, 

володіти методологією наукової та 

практичної діяльності у сфері 

маркетингового менеджменту, 

вирішувати комплексні проблеми 

маркетингової діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження у 

сфері маркетингового менеджменту. 

Загальні компетентності (ЗК): 

Ґрунтовні знання концептуальних засад 

та визначення сутності та ролі 

маркетингового менеджменту в системі 

менеджменту організації; здатність до 

організації і планування аналітичної 

діяльності у сфері маркетингового 

менеджменту; всебічне розуміння 

сутності економічних систем і 

економічних відносин як найважливішої 

складової суспільного розвитку. 

Фахові компетентності (ФК): 

Знання і уміння оперувати 

економічними категоріями та поняттями 

в сфері маркетингового менеджменту; 

здатність прийняття обґрунтованих 

управлінських рішень з питань 

маркетингу; розуміння сутності і 

наслідків мікроекономічних процесів, 

поведінки окремих економічних 

суб'єктів на товарних ринках; уміння на 

основі інформаційного забезпечення та 

комп'ютерних технологій розробляти 

достатню кількість альтернативних 

варіантів рішень. 

знати:  

особливості та тенденції маркетингового 

менеджменту; сутність, принципи та функції 

маркетингового менеджменту; основні методи та 

концепції маркетингового менеджменту; управлінські 

технології, етапи і форми організації управління 

маркетинговою діяльністю; процес управління 

маркетинговими дослідженнями та інформацією; 

сутність та системи оперативного, тактичного і 

стратегічного планування маркетингової діяльності; 

принципи та способи організації маркетингового 

менеджменту на підприємстві; характеристику видів 

маркетингових організаційних структур; особливості 

мотивації маркетингової діяльності; основні форми 

контролю та аналізу маркетингової діяльності 

вміти:  

розв’язувати у практичному плані маркетингові 

завдання та виконувати відповідні функції; 

аналізувати маркетингову діяльність та розробляти 

маркетингові плани на підприємствах; розробляти 

маркетингове забезпечення діяльності підприємств 

(організацій); знаходити резерви і розробляти 

пропозиції щодо удосконалення організаційних 

структур, систем та процесів управління маркетингом 

на підприємстві. 

Маркетинговий 

менеджмент 

2.2. Варіативна частина (вибір студента) Блок 1 Спеціалізація «Маркетинг» 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність до генерування нових ідей у 

сфері формування та розвитку системи 

відносин підприємства із суб’єктами 

мікро- та маркосередовища; вміння 

комплесно та системно вирішувати 

завдання щодо налагодження 

довгострокових взаємовигідних 

відносин, володіння навиками щодо 

формування ланцюгів створення 

вартості для кінцевого споживача; 

поглиблення наукового світогляду у 

сфері маркетингу; розвиток творчого 

мислення. 

знати: 

цілі та завдання маркетингу відносин; особливості 

маркетингу відносин; сутність системи відносин; 

принципи побудови системи маркетингу відносин; 

особливості співпраці підприємства із суб’єктами 

маркетингового середовища; методи оцінювання 

відносин між бізнес-партнерами; критерії оцінювання 

відносин; сутність витрат на відносини; види втрат від 

відносин; вигоди бізнес-партнерів від відносин; 

сутність трансакційних витрат; види бізнес-процесів; 

сутність та види лояльності, процес формування 

лояльності; критерії оцінювання програм лояльності; 

стратегічні й тактичні аспекти управління 

маркетингом відносин; інформаційні технології 

управління відносинами; особливості функціонування 

маркетингової інформаційної системи; стратегії 

Маркетинг 

відносин 



 

 
26 

Загальні компетентності (ЗК):  

опанування понятійно-категорійного 

апарату маркетингу відносин, навички 

щодо управління інформацією про 

суб’єктів ринку та формування баз 

даних, аналітичні здібності до 

оцінювання ефективності відносин, 

здатність до гнучкого вирішення 

проблемних ситуацій, застосування 

інноваційних підходів до управління 

відносинами,здатність до ведення 

наукової дискусії та формування 

авторських висновків і припущень. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність аналізувати ефективність 

відносин із суб’єктами маркетингового 

середовища; формувати програми 

лояльності; вміння використовувати 

сучасні інформаційні технології та 

CRM-системи. 

формування маркетингу відносин; стратегії розвитку 

системи маркетингу відносин; аспекти договірного 

регулювання відносин. 

вміти: 

застосовувати концептуальні особливості маркетингу 

відносин на практиці у різних сферах діяльності; 

володіти інструментами маркетингу відносин; 

формувати систему маркетингу відносин; здійснювати 

управління відносинами із суб’єктами маркетингового 

середовища; розробляти та втілювати програми 

лояльності; здійснювати договірне регулювання 

відносин із бізнес-партнерами; розробляти стратегії 

формування та розвитку маркетингу відносин.  

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї в 

сфері реалізації товарної інноваційної 

політики, володіти методологією 

наукової діяльності, вирішувати 

комплексні проблеми в процесі 

дослідницької та професійної 

діяльності, проводити оригінальне 

наукове дослідження середовища 

здійснення товарної інноваційної 

політики. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність до пошуку, оброблення та 

аналізу інформації з різних джерел; 

здатність до системного мислення; 

здатність самостійно приймати 

обґрунтовані рішення; адаптивність і 

комунікабельність; турбота про 

розвиток толерантного 

інституціонального середовища 

реалізації інноваційної політики. 

Фахові компетентності (ФК): 

володіння методами управління 

товарним асортиментом, якістю, 

здатністю аналізування показників 

товарної номенклатури; здатність 

здійснювати аналіз товарної пропозиції, 

розробляти товарну стратегію; 

володіння методами оцінювання 

товарних інновацій та методикою 

функціонально-вартісного 

обґрунтування створення інноваційного 

продукту. 

знати:  

концепцію, процес, фактори та формування якості 

товарів, яким віддають перевагу споживачі; основні 

ринкові характеристики товарів; шляхи формування 

іміджу товару та фірми; шляхи забезпечення довіри до 

товарів фірм через проведення сертифікації продукції 

та систем якості та участі фірм в національних і 

регіональних конкурсах якості; показники 

асортименту продукції; суть життєвого циклу товару 

та його аналіз на прикладі асортименту фірми; головні 

критерії визначення новизни товару; етапи 

планування та технологію створення нового товару; 

попередній аналіз можливостей виробництва і збуту 

нового товару; загальну класифікацію методів 

науково-технічного пошуку, фактографічні і експертні 

методи генерування ідеї; процедури участі 

маркетингових служб у плануванні та розробці нового 

товару; суть технологічної і продуктової інновації; 

комерційні перспективи інноваційного продукту; 

маркетингове забезпечення інноваційної діяльності; 

ситуаційний маркетинговий аналіз інноваційного 

продукту; ергономічні вимоги до товару, головні 

вимоги раціонального ергономічного конструювання 

продукції, ієрархічну структуру ергономічних 

показників якості товару, естетичні вимоги нової 

продукції; значення дизайну товару та його ролі у 

підвищенні конкурентоспроможності товару; основні 

принципи, етапи, форми і процедури функціонально-

вартісного аналізу (ФВА). 

вміти:  

аналізувати показники асортименту і товарної 

номенклатури; розробляти пропозиції щодо 

удосконалення асортимента товарів; аналізувати 

товарну пропозицію на основі БКГ-матриці; 

розробляти товарну стратегію на основі життєвого 

циклу товару; розробляти стратегічні підходи до 

створення товару; володіти експертними методами 

оцінки товарних інновацій; володіти методикою 

Товарна 

інноваційна 

політика 
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оцінки комерційних перспектив інноваційного 

продукту; розробляти марочну стратегію новинок; 

володіти методикою функціонально-вартісного 

обґрунтування інноваційного продукту.  

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові ідеї, 

володіти методологією наукової та 

педагогічної діяльності, вирішувати 

комплексні проблеми в процесі 

дослідницької та професійної 

діяльності. 

Загальні компетенції (ЗК): 

здатність організовувати набуття 

теоретичних та практичних знань щодо 

механізмів маркетингового 

забезпечення конкурентоспроможності 

об’єктів, об’єднуючи результати різних 

наукових досліджень, представляти 

остаточний результат до визначеного 

терміну; здатність удосконалювати та 

поглиблювати наукові знання та 

розуміння природи 

конкурентоспроможності; здатність 

аналізувати, рецензувати наукові праці, 

брати участь у наукових дискусіях; 

наполегливість у досягненні мети. 

Фахові компетенції (ФК): 

здатність кваліфіковано тлумачити та 

застосовувати відповідні положення 

маркетингового управління 

конкурентоспроможністю; здатність 

давати кваліфіковані висновки щодо 

результатів діагностики 

конкурентоспроможності та пропозиції 

щодо її забезпечення, розробки 

ефективного механізму та відповідних 

інструментів. 

знати:  

науково-методичні підходи до стратегічного 

моніторингу конкурентного маркетингового 

середовища підприємств; особливості діагностики 

процесу маркетингового управління 

конкурентоспроможністю підприємств; методи 

формування ефективної конкурентної політики 

підприємств; методи оцінки ступеня інтенсивності 

конкуренції; 

основні конкурентні переваги та способи їхнього 

досягнення конкретним підприємством в залежності 

від ситуації, що складається; базові різновиди 

конкурентних стратегій, основні типи ринків та 

відповідні їм ефективні стратегії конкуренції; загальні 

та специфічні чинники, що визначають рівень 

конкурентоспроможності підприємства. 

вміти:  

використовувати методичні підходи та механізми 

маркетингового управління конкурентоспроможністю 

підприємств; проводити конкурентний ситуаційний 

маркетинговий аналіз; прогнозувати вплив 

конкурентного середовища на діяльність 

підприємства; визначати напрями стратегічного 

конкурентного розвитку; проводити аналіз 

конкурентоспроможності системи управління 

маркетингом; проводити маркетинговий аудит 

конкурентоспроможності підприємств; здійснювати 

системну оцінку стратегічної конкурентної активності 

підприємства; визначати стратегічну конкурентну 

позицію конкретного підприємства;  розробляти 

пропозиції щодо вдосконалення маркетингового 

управління конкурентоспроможністю підприємств. 

Маркетингове 

управління 

конкуренто-

спроможністю 

підприємств 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

ґрунтовні знання про систему та основні 

напрямки маркетингового потенціалу 

підприємства, його вплив на загальний 

потенціал підприємства. 

Загальні компетентності (ЗК): 

опанування категоріально-понятійним 

апаратом та методологією досліджень. 

Розуміння причинно-наслідкових 

зв’язків й уміння їх використовувати в 

процесі аналізу та управління 

маркетинговим потенціалом 

підприємства; аналітичні здібності; 

дослідницькі навички; навички 

управління інформацією; здатність 

виявляти актуальні проблеми; здатність 

здійснювати теоретичний аналіз 

проблеми; здатність пропонувати та 

обґрунтовувати гіпотези; аналіз 

наукового внеску окремих 

представників шкіл і напрямків в 

систему знань, щодо управління 

знати: 

суть маркетингового потенціалу підприємства, його 

місце та роль у системі управління та планування 

маркетингу; елементи маркетингового потенціалу 

підприємства; індивідуальні та колективні методи 

експертної оцінки елементів маркетингового 

потенціалу; особливості прогнозування розвитку 

ринкової кон’юнктури; методи ABC, XYZ-аналізу 

маркетингових ресурсів;  методи оцінки місткості 

ринку, частки ринку та відносної частки ринку 

підприємства, насиченості ринку, потенціалу ринку, 

методів пошуку та використання резервів зростання 

маркетингового потенціалу підприємства. 

вміти: 

діагностувати маркетинговий потенціал підприємства; 

проводити оцінювання елементів маркетингового 

потенціалу підприємства; аналізувати структуру та 

стан маркетингових ресурсів підприємства; 

застосовувати індивідуальні і колективні методи 

експертної оцінки елементів маркетингового 

потенціалу; здійснювати оцінку інтенсивності 

конкуренції на товарних ринку; розраховувати 

Маркетинговий 

потенціал 

підприємства 
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маркетинговим потенціалом 

підприємства. 

Фахові компетентності (ФК): 

уміння проводити аналіз 

маркетингового потенціалу 

підприємства та його впливу на 

маркетинговий потенціал підприємства; 

набуття вмінь маркетингового 

стратегічного аналізу і проектування 

стратегій розвитку маркетингового 

потенціалу підприємства. 

місткість, насиченість, потенціал ринку; визначати 

частку ринку та відносну частку ринку підприємства; 

здійснювати ABC та XYZ-аналіз маркетингових 

ресурсів; оцінювати конкурентоспроможність 

продукції підприємства; давати інтегральну оцінку 

маркетингового потенціалу підприємства; визначати 

резерви зростання маркетингового потенціалу 

підприємства. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати інноваційні ідеї, 

володіти методологією наукової 

діяльності, вирішувати комплексні 

проблеми в процесі дослідницької 

діяльності, здатність до системного 

мислення, креативність. 

Загальні компетенції (ЗК):  

володіння теоретико-методологічними 

засадами маркетингового забезпечення 

інноваційної діяльності на всіх етапах 

інноваційного циклу, здатність 

удосконалювати та поглиблювати 

наукові знання з сучасного маркетингу, 

здатність ефективного управління 

маркетинговою інформацією. 

Фахові компетентності (ФК):  

здатність застосовувати одержані 

знання з різних сфер маркетингу 

інновацій для формулювання нових 

теоретичних трактувань і положень, 

практичних адресних пропозицій; 

здатність давати кваліфіковані висновки 

щодо результатів маркетингових 

досліджень і маркетингового аналізу 

ринку інновацій; здатність 

обґрунтовувати вибір ефективних 

напрямів інноваційного розвитку. 

знати:  

сутність та категорійний апарат маркетингу інновацій; 

стратегічні та оперативні аспекти управління 

інноваційним процесом на засадах маркетингу; моделі 

планування інноваційного продукту і критерії 

оцінювання його ринкових перспектив; загальні та 

специфічні чинники, що визначають 

конкурентоспроможність інновацій; напрямки 

проектного аналізу інноваційної форми інвестицій. 

вміти:  

інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід 

маркетингового забезпечення інноваційного процесу; 

здійснювати аналіз попиту на нові товари та оцінку 

ринкових перспектив товарних інновацій; 

застосовувати формалізовані методи генерації та 

вибору ідей нових товарів; розробляти маркетингові 

інноваційні стратегії; прогнозувати життєвий цикл 

інновацій; розробляти програми інвестиційного 

забезпечення товарної інноваційної політики; 

виконувати розрахунки ефективності маркетингової 

діяльності на ринку інновацій. 

Маркетинг 

інновацій 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність володіти навчальним 

матеріалом, користуватися 

законодавчими та нормативними 

документами, що регулюють діяльність 

з управління брендами; креативність, 

здатність до системного мислення; 

адаптивність і комунікабельність в 

управлінні брендами. 

Загальні компетентності (ЗК):  

розуміння причинно-наслідкових 

зв'язків й уміння їх використовувати в 

професійній і діяльності; розкриття 

аналітичних здібностей, дослідницьких 

навиків з ефективного управління і 

знати:  

сутність і зміст бренд-менеджменту, класифікації 

брендів; механізм впливу брендів на споживацьку 

аудиторію; моделі управління брендами; критерії 

оцінки бренд-менеджменту в системі 

внутрішньофірмового управління; підходи до 

управління портфелем брендів; методи формування 

стратегій розвитку бренд-менеджменту підприємства. 

вміти:  

оцінювати ефективність маркетингових досліджень у 

бренд-менеджменті; приймати самостійні рішення 

щодо моделювання дизайну бренду та дослідження 

комунікативних особливостей різних варіантів 

дизайну; здійснювати управління портфелем брендів 

та дотримуватися правил розробки бренд-стратегій 

Бренд-

менеджмент  

http://conference.spkneu.org/2013/04/formuvannya-strategiyi-rozvitku-brend/
http://conference.spkneu.org/2013/04/formuvannya-strategiyi-rozvitku-brend/
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контролю за розвитком брендів; 

проведення оцінки марочного капіталу; 

прогнозування ризиків у стратегічному 

маркетинговому плануванні. 

навички управління інформацією.  

Фахові компетентності (ФК): 
здатність застосовувати на практиці 

методи дослідження брендів та їх 

впливу на успіх продукту; навички з 

підготовки моделі створення та 

оцінювання їх життєздатності; навички 

формування і реалізації бренд-стратегій. 

підприємства залежно від ринкових умов. 

 

 

2.2. Варіативна частина (вибір студента) Блок 2 Спеціалізація «Інтернет-маркетинг» 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність до генерування нових ідей у 

сфері формування та розвитку системи 

відносин підприємства із суб’єктами 

мікро- та маркосередовища; вміння 

комплесно та системно вирішувати 

завдання щодо налагодження 

довгострокових взаємовигідних 

відносин, володіння навиками щодо 

формування ланцюгів створення 

вартості для кінцевого споживача; 

поглиблення наукового світогляду у 

сфері маркетингу; розвиток творчого 

мислення. 

Загальні компетентності (ЗК):  

опанування понятійно-категорійного 

апарату маркетингу відносин, навички 

щодо управління інформацією про 

суб’єктів ринку та формування баз 

даних, аналітичні здібності до 

оцінювання ефективності відносин, 

здатність до гнучкого вирішення 

проблемних ситуацій, застосування 

інноваційних підходів до управління 

відносинами,здатність до ведення 

наукової дискусії та формування 

авторських висновків і припущень. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність аналізувати ефективність 

відносин із суб’єктами маркетингового 

середовища; формувати програми 

лояльності; вміння використовувати 

сучасні інформаційні технології та 

CRM-системи. 

знати: 

цілі та завдання маркетингу відносин; особливості 

маркетингу відносин; сутність системи відносин; 

принципи побудови системи маркетингу відносин; 

особливості співпраці підприємства із суб’єктами 

маркетингового середовища; методи оцінювання 

відносин між бізнес-партнерами; критерії оцінювання 

відносин; сутність витрат на відносини; види втрат від 

відносин; вигоди бізнес-партнерів від відносин; 

сутність трансакційних витрат; види бізнес-процесів; 

сутність та види лояльності, процес формування 

лояльності; критерії оцінювання програм лояльності; 

стратегічні й тактичні аспекти управління 

маркетингом відносин; інформаційні технології 

управління відносинами; особливості функціонування 

маркетингової інформаційної системи; стратегії 

формування маркетингу відносин; стратегії розвитку 

системи маркетингу відносин; аспекти договірного 

регулювання відносин. 

вміти: 

застосовувати концептуальні особливості маркетингу 

відносин на практиці у різних сферах діяльності; 

володіти інструментами маркетингу відносин; 

формувати систему маркетингу відносин; здійснювати 

управління відносинами із суб’єктами маркетингового 

середовища; розробляти та втілювати програми 

лояльності; здійснювати договірне регулювання 

відносин із бізнес-партнерами; розробляти стратегії 

формування та розвитку маркетингу відносин.  

Маркетинг 

відносин 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність використовувати поглиблені 

теоретичні та фундаментальні знання, 

уміння і навички для успішного 

прийняття управлінських рішень під час 

професійної діяльності у галузі інтернет 

маркетингу. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизувати теоретичні та 

знати:  

термінологію та інструменти інтернет маркетингу; 

особливості реалізації комплексу маркетингу в 

Інтернеті; зміст та технологію проведення 

маркетингових досліджень в мережі Інтернет; 

інструменти позиціонування та просування сайтів; 

види та особливості застосування інструментів 

просування в мережі Інтернет; методи та показники 

ефективності  інтернет маркетингу. 

вміти:  

Основи інтернет 

маркетингу 
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практичні знання щодо інтернет 

маркетингу для підвищення 

ефективності діяльності підприємства; 

здатність обґрунтовувати вибір 

маркетингової стратегії із застосування 

інтернет технологій;  

Фахові компетентності (ФК): 

здатність управляти контентом 

підприємства і Інтернет ресурсів, 

процесами розробки і використання 

інформаційних сервісів; здатність 

формувати цільову аудиторію та 

налагоджувати ефективні комунікаційні 

зв’язки із споживачами за допомогою 

інструментів інтернет маркетингу; 

здатність аналізувати та оцінювати 

ефективність маркетингових заходів в 

мережі Інтернет. 

використовувати в практичній діяльності інструменти 

інтернет маркетингу; проводити маркетингові 

дослідження в мережі Інтернет; використовувати 

інтернет технології для  позиціонування та 

просування сайтів; застосувати інструменти веб-

аналізу з метою оцінки ефективності маркетингової 

діяльності підприємства; застосувати інтернет-

технології маркетингу для управління та просування 

сторінок в соціальних медіа та мережах; проводити 

аудит та розраховувати ефективність маркетингових 

заходів підприємства; здійснювати продажі в мережі 

Інтернет. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати наукові 

інноваційні ідеї в сфері інетрент-

маркетингових досліджень, володіти 

методологією наукової діяльності, 

вирішувати комплексні проблеми в 

процесі дослідницької та професійної 

маркетингової діяльності, проводити 

оригінальне наукове дослідження у 

сфері інетрент-маркетингових 

досліджень. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність набувати та поглиблювати 

теоретичніі практичні знання щодо 

проектування та реалізації інетрент-

маркетингових досліджень; об’єднувати 

і застосовувати одержані результати в 

сфері інетрент-маркетингових 

досліджень;  

уміння аналізувати, рецензувати наукові 

праці, брати участь у наукових 

дискусіях. 

Фахові компетентності (ФК): 

Здатність кваліфіковано застосовувати 

відповідні методиінетрент-

маркетингових досліджень, вміння 

кваліфіковано здійснювати збір та 

аналіз данихв процесі інетрент-

маркетингових досліджень; вміння 

формувати висновки та пропозиції за 

результатами проектування та реалізації 

інетрент-маркетингових досліджень. 

знати:  

цілі та завдання, основні поняття інтернет-

маркетингових досліджень; 

характеристику етапів послідовності інтернет-

маркетингових досліджень; 

методи проведення інетрент-маркетингових 

досліджень; 

класифікацію експериментів в інтернет-

маркетингових дослідженнях; 

методи фіксації даних та їх характеристики; 

сутність проведення аналізу зібраних даних; 

структуру та представлення результатів інетрент-

маркетингових досліджень. 

 

 

 

 

вміти:  

формулювати цілі інетернет-маркетингових 

досліджень; 

здійснювати відбір методів проведення інтернет-

маркетингових досліджень; 

проектувати експерименти; 

розробляти форми для збору даних; 

розробляти план вибіркового спостереження; 

організовувати і проводити збір даних; 

проводити аналіз зібраних даних; 

підготовити звіт про інетрент-маркетингових 

досліджень. 

 

Інтернет- 

дослідження у 

маркетингу 

Інтегральна компетентність (ІНТ):  

здатність до системного критичного 

мислення, співставного аналізу 

потенційних передумов та ризиків 

прийняття маркетингових рішень у 

середовищі соціальних медіа та мереж, 

формування навиків комплексного 

маркетингового впливу на ринкові 

процеси з допомогою соціальних медіа 

та мереж. 

Загальні компетентності (ЗК): 

опанування категоріально-понятійним 

знати:  

суть маркетингу в соціальних медіа та мережах, його 

місце та роль у системі управління та комунікацій 

маркетингу; інструментарій маркетингу в соціальних 

медіа та мережах; методологію оцінювання 

ефективності маркетингу в соціальних медіа та 

мережах; 

прийоми управління маркетинговими комунікаціями в 

соціальних медіа та мережах 

вміти:  

обґрунтовувати стратегію маркетингу в соціальних 

Маркетинг в 

соціальних медіа 

та мережах 
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апаратом маркетингу у соціальних медіа 

та мережах і методологією 

маркетингових досліджень 

взаємозв’язків маркетингових процесів 

та з поведінкою учасників соціальних 

медіа та мереж; з’ясування обмежень у 

застосуванні інструментів маркетингу; 

аналіз наукової та практичної 

доцільності різних маркетингових 

стратегій у соціальних медіа та 

мережах. 

Фахові компетентності (ФК): 

здійснювати аналіз елементів 

маркетингу в соціальних медіа та 

мережах; планувати розвиток 

маркетингового потенціалу 

підприємства в соціальних медіа та 

мережах; інтегрувати інструменти 

маркетингу в соціальних медіа та 

мережах в загальну систему маркетингу 

підприємства; регулювати процеси 

формування маркетингу в соціальних 

медіа та мережах. 

медіа та мережах;інтегрувати маркетинг в соціальних 

медіа та мережах в загальну систему маркетингу 

підприємства; розробляти SMM кампанії в соціальних 

медіа та мережах; діагностувати ефективність 

маркетингових комунікацій в соціальних медіа та 

мережах. 

 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати інноваційні ідеї, 

володіти методологією наукової 

діяльності, вирішувати комплексні 

проблеми в процесі дослідницької 

діяльності, здатність до системного 

мислення, креативність. 

Загальні компетенції (ЗК):  

володіння теоретико-методологічними 

засадами маркетингового забезпечення 

інноваційної діяльності на всіх етапах 

інноваційного циклу, здатність 

удосконалювати та поглиблювати 

наукові знання з сучасного маркетингу, 

здатність ефективного управління 

маркетинговою інформацією. 

Фахові компетентності (ФК):  

здатність застосовувати одержані 

знання з різних сфер маркетингу 

інновацій для формулювання нових 

теоретичних трактувань і положень, 

практичних адресних пропозицій; 

здатність давати кваліфіковані висновки 

щодо результатів маркетингових 

досліджень і маркетингового аналізу 

ринку інновацій; здатність 

обґрунтовувати вибір ефективних 

напрямів інноваційного розвитку. 

знати:  

сутність та категорійний апарат маркетингу інновацій; 

стратегічні та оперативні аспекти управління 

інноваційним процесом на засадах маркетингу; моделі 

планування інноваційного продукту і критерії 

оцінювання його ринкових перспектив; загальні та 

специфічні чинники, що визначають 

конкурентоспроможність інновацій; напрямки 

проектного аналізу інноваційної форми інвестицій. 

вміти:  

інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід 

маркетингового забезпечення інноваційного процесу; 

здійснювати аналіз попиту на нові товари та оцінку 

ринкових перспектив товарних інновацій; 

застосовувати формалізовані методи генерації та 

вибору ідей нових товарів; розробляти маркетингові 

інноваційні стратегії; прогнозувати життєвий цикл 

інновацій; розробляти програми інвестиційного 

забезпечення товарної інноваційної політики; 

виконувати розрахунки ефективності маркетингової 

діяльності на ринку інновацій. 

Маркетинг 

інновацій 
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Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність продукувати оригінальні 

наукові ідеї в сфері позиціонування та 

просування сайтів, володіти 

методологією наукової діяльності, 

вирішувати комплексні проблеми в 

процесі дослідницької та  професійної 

діяльності, здатність до системного 

критичного мислення,  

прийняття оптимальних рішень щодо 

просування web-ресурсів, 

удосконалення оптимізації сайтів. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизовувати теоретичні 

та практичні знання технологій 

позиціонування та просування сайтів; 

виявляти взаємозвʼязки та об’єднувати 

результати різних наукових досліджень 

на всіх етапах просування сайтів; 

здатність удосконалювати та 

поглиблювати наукові знання з питань 

позиціонування сайтів; уміння 

аналізувати та відстежувати інформацію 

на сторінках сайтів; виконання заходів з 

підвищення ефективності 

функціонування сайту. 

Фахові компетентності (ФК): 

Здатність кваліфіковано тлумачити та 

застосовувати відповідні положення в 

галузі пошукової оптимізації та 

інструментів просування сайтів;  вміння 

робити кваліфіковані висновки та 

пропозиції за результатами оцінювання 

ефективності з просування та 

позиціонування сайтів; уміння 

проводити порівняльний аналіз окремих 

складових сайту; Опанування змісту 

навчальної  

дисципліни повинно сприяти розумінню 

сутності та інструментів SEO-

оптимізації. 

 

 

 

знати:  
сутність і зміст, цілі й методи просування сайтів у 

пошукових системах; основні методи роботи 

пошукових систем; методи оцінки та аналізу 

статистики сайту та інструменти її отримання;  

способи аналізу роботи сайту, критерії ефективності; 

методи контент-аналізу; загальні теоретичні основи 

SEO-оптимізації сайтів;  

теоретичні основи побудови семантичного ядра сайту, 

внутрішньої та зовнішньої оптимізації сайту; 

конверсію та її показники, цільові сторінки і зв'язки з 

конверсією; 

принципи роботи із посиланнями. 

вміти:  

аналізувати та робити наповнення контенту сайту;  

будувати ефективну структуру  внутрішніх посилань; 

аналізувати параметри відвідуваності сайту та інші 

показники сервісів Інтернет-статистики; 

застосовувати методи просування сайту у пошукових 

системах; 

проводити комплексний аналіз та SEO-аудит сайту; 

здійснювати оцінку ефективності розкрутки сайту за 

допомогою веб-аналітики; 

використовувати основні інструменти веб-аналітики, 

досліджувати ринок і визначати цільову аудиторію, 

аналізувати конкурентів та  

обирати цілі сайту; 

здійснювати аналітику форм та загальний моніторинг 

сайту. 

 

 

 

Позиціонування 

та просування 

сайтів 

IІІ. Цикл практичної підготовки 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

ґрунтовні практичні знання про основні 

напрямки маркетингової діяльності 

підприємства (організації), здатність 

вирішувати комплексні управлінські 

проблеми  в процесі практичної 

діяльності. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність систематизувати практичні 

знання в сфері маркетингового 

управління, вміння аналізувати 

діяльність підприємства, здатність 

удосконалювати і поглиблювати знання 

з сучасного маркетингу, здатність 

знати: 

особливості діючої організаційної структури 

підприємства та його ділового партнерства; особливості 

організації маркетингової служби на підприємствах 

різних сфер виробничо-господарської діяльності; основні 

етапи дослідження цільових ринків збуту; стратегічні і 

тактичні маркетингові задачі підприємства; цільових 

поточних і стратегічних клієнтів підприємства; функції 

маркетолога, основні сфери діяльності маркетингових 

служб підприємства та їх узгодженість із загальними 

цілями розвитку; основні фактори успіху та причини 

невдач на товарних ринках та їх сегментах. 

вміти: 

виявляти незадоволені потреби на товарних 

Виробнича 

практика 
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ефективного управління маркетинговою 

інформацією. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність застосовувати знання з різних 

сфер маркетингу для обґрунтування 

напрямів розвитку підприємства, 

формулювання практичних адресних 

пропозицій. 

ринках; аналізувати рівень їх насиченості; 

проводити сегментацію ринку та позиціонування 

товару; оцінювати рівень конкурентоспроможності 

продукції і підприємства; ефективність 

маркетингових інструментів; знаходити 

організаційно-економічні резерви щодо підвищення 

конкурентоспроможності підприємства та його 

ринкової вартості. 

Інтегральна компетентність (ІНТ): 

здатність до узагальнення, аналізу, 

розвиток системного і творчого 

мислення. 

Загальні компетентності (ЗК): 

здатність проведення комплексного 

маркетингового аналізу діяльності 

підприємства з використанням сучасних 

методик: здатність проведення наукових 

досліджень та  впровадження їх 

результатів у практичну діяльність 

підприємства; формування пропозицій 

щодо вдосконалення маркетингового 

управління підприємством. 

Фахові компетентності (ФК): 

здатність застосовувати на практиці 

знань з різних сфер маркетинг; вміння 

систематизувати маркетингову 

інформацію; вміння обґрунтовувати 

конкретні пропозиції; вміння 

розраховувати ефективність 

маркетингової діяльності підприємства. 

знати:  

основні законодавчі документи, що стосуються 

тематики магістерського дослідження; права й 

обов’язки суб’єктів економіки у відповідній сфері 

дослідження; сучасні теорії, концепції та методологію 

дослідження економічних процесів у відповідному 

напрямі наукового дослідження. 

вміти:  

інтегрувати теоретичні знання і практичний досвід; 

реалізовувати професійні якості на практиці; 

застосовувати сучасні інформаційні системи і 

технології у процесі наукового дослідження, 

ефективно використовувати інструментарій, 

напрацьований наукою та практикою, для вирішення 

сучасних проблем в сфері маркетингового 

управління; розробляти альтернативні варіанти 

стратегічних рішень і сценарії економічного розвитку. 

Переддипломна 

практика 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


