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І. Преамбула

Розробники Стандарту -  члени Науково-методичного об ’єднання з 

управління та адміністрування у складі:

1. Дубас Ростислав Григорович (голова), д.е.н.;
2. Аль-Тмейзі А ліна Ю ріївна, к.е.н.;
3. Семененко Олена Володимирівна, к.е.н.;
4. Зубков Руслан Андрійович, д.е.н.;
5. Ш афранова Катерина Володимирівна, к.е.н.;
6. Ш вед Вадим Валерійович, к.е.н.;
7. Долинський Сергій Вікторович;
8. Кутліна Ірина Ю ріївна, к.т.н.;
9. Дробот Ярослав Вікторович, к.е.н.;
10. Черненко Олександр Володимирович, к.п.н.;
11. Припута Наталія Володимирівна, к.е.н.

Фахову експертизу проводили:

1. Олійник Георгій Ю рійович:
2. Аль-Тмейзі Аліна Ю ріївна;
3. Дубас Ростислав Григорович.

Фахову експертизу Тимчасового стандарту проводили зовнішні

М етодичну експертизу Тимчасового стандарту проводили зовнішні 
стейкхолдери (експерти галузі):
1. Ш моргун Леонід Григорович -  д.е.н., професор, головний редактор ] 
практичного журналу "Проблеми інвестиційно-інноваційного розвитку'
2. Зимбалевська Ю лія Вікторівна -  доцент кафедри економічної кібер 
маркетингу ЗВО "Київський національний університет дизайну і

Зміст Тимчасового стандарту розглянуто на засіданні кафедри 
маркетингу Інституту економіки та менеджменту (протокол № 07 від 
«22» лютого 2020 р.).

Зміст Тимчасового стандарту розглянуто на засіданні Вченої ради 
Інституту економіки та менеджменту (протокол №  03 від «25» лютого
2020 р.).

Зміст Тимчасового стандарту розглянуто на засіданні Науково- 
методичного об’єднання з управління та адміністрування (протокол № 03 від 
«28» лютого 2020 р.).
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II. Загальна характеристика

1 -  Загальна інформація
Ступінь передвищої 
освіти

Фаховий молодший бакалавр

Галузь знань 07 «Управління та адміністрування»
Спеціальність 075 «М аркетинг»
Форми навчання денна, заочна, дистанційна
Освітня
кваліфікація

Ф аховий молодший бакалавр маркетингу

Кваліфікація в 
дипломі

Ступінь передвищої освіти -  фаховий молодший бакалавр 
Спеціальність -  075 М аркетинг 
Освітньо-професійна програма -  М аркетинг

Опис предметної 
області

Галузь знань:  07 Управління та адміністрування 
Спеціальність: 075 М аркетинг
Об'єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма 
взаємодії суб'єктів ринкових відносин для задоволення їх 
економічних та соціальних інтересів.
Ц ілі навчання:  підготовка фахових молодших бакалаврів 
маркетингу, які володіють сучасним економічним 
мисленням та відповідними компетентностями, 
необхідними для провадження ефективної маркетингової 
діяльності.
Теоретичний зміст предмет ної області:  суть маркетингу 
як сучасної концепції управління бізнесом; понятійно- 
категорійний апарат, принципи, функції, концепції 
маркетингу та їх історичні передумови; специфіка 
діяльності ринкових суб’єктів у різних сферах та на 
різних типах ринків; зміст маркетингової діяльності, 
формування управлінських рішень у сфері маркетингу. 
Методи, методики та технології:  загальнонаукові та 
спеціальні методи, професійні методики та технології, 
необхідні для забезпечення ефективної маркетингової 
діяльності.
Інструменти та обладнання:  сучасні універсальні та 
спеціалізовані інформаційні системи і програмні 
продукти, необхідні для прийняття та імплементації 
маркетингових управлінських рішень.

Академічні права 
випускників

.... ...... . "■ і
М ає право на продовження навчання на першому 
(бакалаврському) рівні вищої освіти.

Працевлаштування
випускників

При успішному завершенні програми випускники мають 
право обіймати такі первинні посади:
• керівник: виробничих підрозділів в оптовій і роздрібній 
торгівлі; виробничих підрозділів у комерційному 
обслуговуванні; підрозділів маркетингу; виробничих



підрозділів у складському господарстві; підрозділів
матеріально-технічного постачання; малих підприємств
без апарату управління в оптовій і роздрібній торгівлі;
малих підприємств без апарату управління у
комерційному обслуговуванні;
• керуючий магазином;
• керуючий агентством (торговельним, рекламним та
іншим);
• директор (керівник) малої торговельної (рекламної,
комерційної тощо) фірми;
• керівник малого (складського) підприємства;
• комерсант;
• завідувач складу;
• завідувач контейнерного майданчика;
• агент із торгівлі майном, із комерційних послуг та
торговельний брокер;
• комівояжер;
• торговельний представник;
• брокер (посередник) із купівлі -  продажу товарів;
• службовець на складі;
• заготівельник продукції і сировини;
• товарознавець;
• представник із реклами;

і • ревізор комерційний;
• експедитор;
• комірник.

II. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня
освіти

Обсяг кредитів Обсяг освітньої програми фахового молодшого 
ЄКТС бакалавра становить:

- на основі профільної середньої освіти становить 120- 
180 кредитів ЄКТС, із яких до 60 кредитів ЄКТС може 
бути зараховано на підставі визнання результатів 
навчання осіб, які здобули профільну середню освіту за 
відповідним або спорідненим спеціальності профілем;
- на основі базової середньої освіти становить до 240 
кредитів ЄКТС, у тому числі 120 кредитів ЄКТС за 
інтегрованою з нею освітньою програмою профільної 
середньої освіти професійного спрямування, що 
відповідає галузі знань та/або спеціальності;
- на основі професійної (професійно-технічної) освіти, 
фахової передвищої освіти або вищої освіти 
визначається закладом фахової передвищ ої освіти з 
урахуванням визнання раніше здобутих результатів



навчання. Обсяг такої програми становить не менше 
50% загального обсягу освітньо-професійної програми 
на основі профільної середньої освіти._________________

IV. Перелік компетентностей випускника

Інтегральна
компетентність

Здатність розв’язувати спеціалізовані задачі та 
практичні проблеми в галузі маркетингової діяльності 
або в процесі навчання, що передбачає застосування 
певних теорій та методів маркетингу і 
характеризується комплексністю та невизначеністю 
умов.

Загальні
компетентності

ЗК 1. Здатність реалізувати свої права та обов’язки як 
члена суспільства, усвідомлювати цінності 
громадянського (вільного демократичного) 
суспільства та необхідність його сталого розвитку, 
верховенства права, прав і свобод людини і 
громадянина в Україні.
ЗК 2. Здатність зберігати та примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності і досягнення суспільства 
на основі розуміння історії та закономірностей 
розвитку предметної області, її місця в загальній 
системі знань про природу і суспільство та в розвитку 
суспільства, техніки і технологій, використовувати 
різні види та форми рухової активності для активного 
відпочинку та ведення здорового способу життя.
ЗК 3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та 
синтезу.
ЗК 4. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 
знаннями.
ЗК 5. Визначеність і наполегливість щодо 
поставлених завдань і взятих обов’язків.
ЗК 6. Знання та розуміння предметної області та 
професійної діяльності.
ЗК 7. Здатність застосовувати знання у практичних 
ситуаціях.
ЗК 8. Здатність до проведення досліджень на 
відповідному рівні.
ЗК 9. Навички використання інформаційних і 
комунікаційних технологій.
ЗК 10. Здатність працювати в команді.
ЗК 11. Здатність спілкуватися із представниками 
інших професійних груп різного рівня (з експертами 3 
інших галузей знань/видів економічної діяльності).
ЗК 12. Здатність діяти соціально відповідально та 
свідомо.



Спеціальні (фахові,
предметні)
компетентності

СК 1. Здатність логічно і послідовно відтворювати 
отримані знання предметної області маркетингу.
СК 2. Здатність критично аналізувати й
узагальнювати положення предметної області 
сучасного маркетингу.
СК 3. Здатність використовувати теоретичні
положення маркетингу для інтерпретації та
прогнозування явищ і процесів у маркетинговому 
середовищі.
СК 4. Здатність проваджувати маркетингову
діяльність на основі розуміння сутності та змісту 
теорії маркетингу і функціональних зв'язків між її 
складовими.
СК 5. Здатність коректно застосовувати методи, 
прийоми та інструменти маркетингу.
СК 6. Здатність проводити маркетингові дослідження 
в різних сферах маркетингової діяльності.
СК 7. Здатність визначати вплив функціональних 
областей маркетингу на результати господарської
діяльності ринкових суб’єктів.
СК 8. Здатність розробляти маркетингове 
забезпечення розвитку бізнесу в умовах 
невизначеності.
СК 9. Здатність використовувати інструментарій 
маркетингу в інноваційній діяльності.
СК 10. Здатність використовувати маркетингові
інформаційні системи в ухваленні маркетингових 
рішень і розробляти рекомендації щодо підвищення їх 
ефективності.
СК 11. Здатність аналізувати поведінку ринкових 
суб’єктів та визначати особливості функціонування 
ринків.
СК 12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і 
впроваджувати результати досліджень у сфері 
маркетингу.

V. Нормативний зміст підготовки здобувачів передвищої освіти, 
сформульований у термінах результатів навчання

Р 1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 

провадження маркетингової діяльності.

Р 2. Аналізувати ринкові явища та процеси на основі застосування 

принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової 

діяльності.



Р 3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу.

Р 4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати 

маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного інструментарію.

Р 5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових 

систем різного рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів.

Р 6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності 

ринкового суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати 

відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.

Р 7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, 

а також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію.

Р 8. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, 

встановлювати рівень невизначеності маркетингового середовища при 

прийнятті управлінських рішень.

Р 9. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта.

Р 10. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, 

відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.

Р 11. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи.

Р 12. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати 

обґрунтовані маркетингові рішення.

Р 13. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі 

етичних принципів маркетингу, поваги до культурного різноманіття та 

цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод 

особистості.

Р 14. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 

підвищувати рівень особистої професійної підготовки.



Р 15. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, 

культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у професійній 

маркетинговій діяльності.

VI. Форма атестації здобувачів фахової передвищої освіти

Форми атестації 
здобувачів фахової 
передвищої освіти

Атестація випускників освітньо-професійної 
програми 075 «М аркетинг» проводиться в формі 
кваліфікаційного атестаційного іспиту з маркетингу

VII. Вимоги до наявності системи внутрішнього  
забезпечення якості фахової передвищої освіти

Заклади фахової передвищ ої освіти несуть первинну відповідальність за 
якість послуг щодо надання передвищої освіти.

В Коледжі Університету функціонує система забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості фахової передвищ ої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), яка передбачає здійснення таких процедур 
і заходів:

1) визначення принципів та процедур забезпечення якості фахової 
передвищої освіти;

2) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;
3) щорічне оцінювання здобувачів фахової передвищ ої освіти, науково- 

педагогічних і педагогічних працівників закладу фахової передвищої освіти та 
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному вебсайті 
закладу фахової передвищ ої освіти, на інформаційних стендах та в будь-який 
інший спосіб;

4) забезпечення підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і
науково-педагогічних працівників;

5) забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього
процесу, в тому числі самостійної роботи студентів, за кожною освітньою 
програмою;

6) забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного
управління освітнім процесом;

7) забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені
фахової передвищ ої освіти та кваліфікації;

8) забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату в наукових працях працівників Коледжу і здобувачів
фахової передвищ ої освіти;

9) інших процедур і заходів, що описані в Положенні про систему 
забезпечення якості підготовки здобувачів освіти, затвердженому рішенням 
Вченої ради Університету «Україна» від 22 лютого 2018 року, протокол № 1.



Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти за 
поданням закладу фахової передвищої освіти оцінюється Державною службою 
якості освіти або акредитованими нею незалежними установами оцінювання та 
забезпечення якості фахової передвищої освіти на предмет її відповідності 
вимогам до системи забезпечення якості фахової передвищої освіти, що 
затверджуються Державною службою якості освіти, та Стандартам і 
рекомендаціям щодо забезпечення якості фахової передвищ ої освіти.

IX. Перелік нормативних документів, на яких базується Тимчасовий  
стандарт фахової передвищої освіти 

Офіційні документи:
1. Закон України «Про освіту». [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 

http://zak.on5 .rada.gov.ua/1 aw s/show /2145-19;
2. Закон України «Про фахову передвищу освіту». [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: https://zakon.rada.gov.Ua/rada/show/2 745-19;
3. Закон України «Про вищу освіту». [Електронний ресурс]. -  Режим 

доступу: http://zakon4.rada.gov.na/law s/show /l556-18;
4. Національний класифікатор України: Класифікатор професій ДК

003:2010. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: https://zakon.rada-
gov.ua/radavshow/va327609-10;

5. НРК, 2019. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l 341-2011 -й;

6. Перелік галузей знань і спеціальностей, 2015. [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: http://zakon4.rada.gov.ua/law s/show /266-2015-n.

Корисні посилання:
1. Проект ЄС TUNING (приклади результатів навчання, компетентностей). 

[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: http://w w w . unideusto.org/tuningeu/;
2. Національний глосарій: вища освіта, 2014. [Електронний ресурс]. -  

Режим доступу: http://erasmusphis.org.ua/korvsna-inform atsiia/korysni- 
m aterialv/categorv/3-m aterialvnatsionalnoi-lcom andv-ekspeitiv-shchodo- 
zaprovadxhennia-instrum entiv-bolonskohoprotsesu.htm l?start=80;

3. Рашкевич Ю .М. Болонський процес та нова парадигма вищої освіти: 
монографія. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу: 
http://erasm usplus.org.ua/koivsna-inform atsiia/korysnim aterlalv/categorv/3- 
materialy-natsionahioi-kom andv-ekspertiv-shchodozaprovadzhennia -instrumentiv- 
bolonskoho-protsesu.htm lJstartSO ;

4. Розроблення освітніх програм: методичні рекомендації. [Електронний 
ресурс]. -  Режим доступу: http://erasmusphis.org.ua/korvsna-infom iatsiia/korysni- 
materialy/category/3-materialynatsionalnoi-kom andv-ekspertiv-shehodo- 
zaprovadzhennia-instrum entiv-bolonskohoprotsesu.htm  U start SO ;

5. ESG 2015 (Стандарти та рекомендації із забезпечення якості в ЄПВО). 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу: h ttps:// і h ed. о r g . и а/wp- 
content/uploads/2018/10/04 2016 ESG 2015.pdf;

6. EQF 2017 (Європейська рамка кваліфікацій). [Електронний ресурс]. -

http://zak.on5
https://zakon.rada.gov.Ua/rada/show/2
http://zakon4.rada.gov.na/laws/show/l556-18
https://zakon.rada-
http://zakon4.rada.gov.Ua/laws/show/l
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/266-2015-n
http://www
http://erasmusphis.org.ua/korvsna-informatsiia/korysni-
http://erasmusplus.org.ua/koivsna-informatsiia/korysnimaterlalv/categorv/3-
http://erasmusphis.org.ua/korvsna-infomiatsiia/korysni-


Режим доступу: https://publications.europa,eu/en/publication-detail/-
/publication/ceead970-518 f-11 e7-a5ca-01 аа75ес171 al/language-en;
https://ec.europa.eu/ploteiis/content/descriptors-page;

7. QF EHEA 2018 (Рамка кваліфікацій ЄГ1В0). [Електронний ресурс]. -  
Режим доступу: 
http://w ww.ehea.info/npload/docum ent/m inisteria.ldeclarations/EH EA Paris2018Є от 
mimique AppendixIH9 52778 .pdf;

8. ISCED (М іжнародна стандартна класифікація освіти, М СКО) 2011. 
[Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
http://uis.unesco.org/sites/default/Files/documents/intemational-standard- 
classificationof-education-isced-2011 -en.pdf;
http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-cla.ssification-educatioii-isced;

9. ISCED-F (М іжнародна стандартна класифікація освіти -  Галузі, МСКОГ) 
2013. [Електронний ресурс]. -  Режим доступу:
http://uis.unesco.org/sites/defauIt/files/documents/intemational~ 
standardclassilïcation-of-education-fields-of-education-aiid-training-201 З-detailed- 
fieiddescriptions-2015-en.pdf.

Пояснювальна записка

Тимчасовий стандарт спеціальності 075 «М аркетинг» визначає вимоги до 
фахової передвищ ої освіти осіб, які можуть розпочати навчання за цією 
програмою, кількість кредитів ЄКТС, необхідних для виконання цієї програми, 
а також очікувані результати навчання та компетентності, якими повинен 
оволодіти здобувач відповідного ступеня фахової передвищ ої освіти.

Базується на компетентнісному підході і поділяє філософію визначення 
вимог до фахівця, закладену в основу Болонського процесу та в міжнародному 
проекті Європейської комісії «Гармонізація освітніх структур в Європі» (Tuning 
Educational Structures in Europe, TUNING).

Порядок нумерації в переліку загальних та фахових компетентностей не 
пов’язаний зі значимістю тієї чи іншої компетентності.

https://publications.europa,eu/en/publication-detail/-
https://ec.europa.eu/ploteiis/content/descriptors-page
http://www.ehea.info/npload/document/ministeria.ldeclarations/EHEAParis2018%d0%84%d0%be%d1%82
http://uis.unesco.org/sites/default/Files/documents/intemational-standard-
http://uis.unesco.org/en/topic/intemational-standard-cla.ssification-educatioii-isced
http://uis.unesco.org/sites/defauIt/files/documents/intemational~


Таблиця 1. Матриця відповідності визначених Тимчасовим стандартом
компегентностей/результатів навчання дескрипторам НРК

К л а с и ф ік а ц ія  
к о м п е т е н т н о с т е й  

(р е з у л ь т а т ів  
н а в ч а н н я )  з а  Н Р К

Знання 
Зн 1

Спеціалізовані 
теоретичні 

знання у сфері 
професійної 

д іяльності та/або 
навчання 

Зн2
Спеціалізовані 

емпіричні 
знання у сфері 

професійної 
діяльності та/або 

навчання

Уміння/навички 
Ум 1 Розв’язання 
складних задач у 
спеціалізованих 

сферах професійної 
діяльності та/або 

навчання; 
знаходження рішень 
конкретних проблем, 

що передбачає 
ідентифікацію та 

інтерпретацію 
інформації, 

планування, аналіз, 
контроль та 

оцінювання власної 
роботи, роботи 

інших осіб у 
спеціалізованому 

контексті

Комунікація 
К 1 Донесення до 

ш ирокого кола 
осіб (колеги, 

керівники, 
кл ієн ти )власн ого  
розуміння, знань, 
суджень, досвіду, 
зокрем а у сфері 

професійної 
діяльності 

К 2 Взаємодія з 
колегами, 
фаховою 

спільнотою  3 
метою 

провадження 
професійної 

діяльності або 
навчання

Відповідальність і 
автономія 

А В  1 Управління 
роботою  інших у 
професійному або 

навчальному 
контексті в умовах, 

що можуть 
змінюватися 

АВ 2 Здатність до 
подальшого 
навчання з 

елементами 
автономії 

АВЗ Здатність до 
подальшого 

навчання з високим 
рівнем 

автономності

Загальні компетентності

З К  1. Здатність 
реалізувати свої 

права та  об ов ’язки 
як члена 

суспільства, 
усвідомлю вати 

цінності 
громадянського 

(вільного 
демократичного) 

суспільства та 
необхідність його 
сталого розвитку, 

верховенства права, 
прав і свобод 

лю дини і 
громадянина в 

Україні.

Зн 1 У м  1 А В  2

З К  2. Здатність 
зберігати та 

примножувати 
моральні, 

культурні, наукові 
цінності і 

досягнення 
суспільства на 

основі розуміння 
історії та 

закономірностей 
розвитку 

предметної області, 
її  місця в загальній

З н  1 У м  1 А В З



системі знань про 
природу і 

суспільство та  в 
розвитку 

суспільства, 
техніки і 

технологій, 
використовувати 

різні види та форми 
рухової активності 

для активного 
відпочинку та 

ведення здорового 
способу життя

З К  3. Здатність до 
абстрактного 

мислення, аналізу 
та синтезу

З н  1 А В З

ЗК 4. Здатність 
вчитися й 

оволодівати 
сучасними 
знаннями

З н  1 У м  1 А В  2

ЗК 5. Визначеність і 
наполегливість 

щодо поставлених 
завдань і взятих 

обов 'язків

З н  2 У м  1 К  2 А В З

ЗК 6. Здатність до 
професійного 
спілкування 

іноземною мовою

З н  2 У м  1 К  1

ЗК 7. Здатність 
застосовувати 

знання у 
практичних 

ситуаціях

З н  2 У м  1 А В З

11......
ЗК 8, Здатність до 

проведення 
досліджень на 

відповідному рівні

З н  2 У м  1 А В З

ЗК 9. Навички 
використання 

інформаційних і 
комунікаційних 

технологій

З н  2 У м  1 А В З

ЗК 10. Здатність 
працювати в 

команді

З н  1 К  2 А В  1

ЗК 11. Здатність 
спілкуватися із 
представниками 

інших професійних 
груп різного рівня

З н  1 К  2 А В  1 І



(з експертами з 
інших галузей 

знань/видів 
економічної 
д іяльності)

ЗК 12. Здатність 
діяти соціально 
відповідально та 

свідомо

З н  1 К  1 А В З

Спеціальні (фахові) компетентності

СК 1. Здатність 
логічно і 

послідовно 
відтворювати 

отримані знання 
предметної області 

маркетингу

Зн 1 У м  1 А В З

СК 2. Здатність 
критично 

аналізувати й 
узагальнювати 

положення 
предметної області 

сучасного 
маркетингу

Зн 2 У м  1 А В  2

СК 3. Здатність 
використовувати 

теоретичні 
положення 

маркетингу для 
інтерпретації та 
прогнозування 

явищ і процесів у 
маркетинговому 

середовищі

Зн  1 У м  1 А В З

СК 4. Здатність 
проваджувати 
маркетингову 

діяльність на основі 
розуміння сутності 

та змісту теорії 
маркетингу і 

функціональних 
зв'язків між її 
складовими

Зн 2 У м  1 А В  2

СК 5. Здатність 
коректно 

застосовувати 
методи, прийоми та 

інструменти 
маркетингу

Зн 1 У м  1 А В  1

СК 6. Здатність 
проводити 

маркетингові 
дослідження в

Зн 1 У м  1 К 1 А В  1



різних сферах 
маркетингової 

діяльності

СК 7. Здатність 
визначати вплив 
функціональних 

областей 
маркетингу на 

результати 
господарської 

діяльності 
ринкових су б ’єктів

Зн 2 У м  1 А В  2

СК 8. Здатність 
розробляти 

маркетингове 
забезпечення 

розвитку бізнесу в 
умовах 

невизначеності

Зн 1 У м  1 К  2 А В  1

СК 9. Здатність 
використовувати 
інструментарій 

маркетингу в 
інноваційній 

діяльності

Зн 1 У м  1 А В  2

СК 10. Здатність 
використовувати 

маркетингові 
інформаційні 

системи в 
ухваленні 

маркетингових 
рішень і розробляти 
рекомендації щодо 

підвищення їх 
ефективності

Зн  1 У м  1 К  1 А В  1

СК 1 1. Здатність 
аналізувати 

поведінку ринкових 
суб ’єктів та 

визначати 
особливості 

функціонування 
ринків

Зн2 У м і А В 2

СК 12. Здатність 
обґрунтовувати, 

презентувати і 
впроваджувати 

результати 
досліджень у сфері 

маркетингу

Зн2 У м і К2 АВЗ



Таблиця 2.М атриця відповідності визначених результатів навчання та компетентностей
Компетентності

П рограмні результати навчання/ 
Н авчальна дисципліна

1. Д ем онструвати знання і розуміння 
теоретичних основ та принципів 
провадж ення маркетингової діяльності / ОК 
1.7; 2.4; 2.6__________________________________
2. А налізувати ринкові явища та процеси на 
основі застосування принципів,
теоретичних знань і прикладних навичок 
здійснення маркетингової діяльності / ОК 
1.1; 1.3______________________________________
3. Застосовувати набуті теоретичні знання 
для розв’язання практичних завдань у сфері 
м аркети н гу / ОК 1.8; 1.9
4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати маркетингові 
показники, обгрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного інструментарію / 
ОК 1 . 2 _________________________
5. Виявляти й аналізувати 
характеристики маркетингових 
різного рівня, а також 
поведінки їх суб’єктів / ОК 1.4

ключові 
систем 

особливості

6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності ринкового 
суб’єкта та їх взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати відповідні 
показники, які характеризують
результативність такої діяльності / ОК 1.5
7. Використовувати цифрові інформаційні 
та комунікаційні технології, а також 
програмні продукти, необхідні для 
належного провадження  маркетингової
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діяльності та практичного застосування 
маркетингового інструм ентарію / ОК 1.6
8. О ціню вати ризики провадження 
м аркетингової діяльності, встановлювати 
рівень невизначеності маркетингового 
середовищ а при прийнятті управлінських 
рішень /  О К 2.1

+ +

9. Д емонструвати вміння застосовувати 
м іж дисциплінарний підхід та здійснювати 
маркетингові функції ринкового суб’єкта / 
ОК 2.2

+ + +

10. Виявляти навички самостійної роботи, 
гнучкого мислення, відкритості до нових 
знань, бути критичним і самокритичним / 
ОК 2.7

+

11. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 
підприємницької та управлінської 
ініціативи /  ОК 2.7

+ +

12. Виконувати функціональні обов’язки в 
групі, пропонувати обґрунтовані 
маркетингові рішення / ОК 1.2; 2.1

+

13. Діяти соціально відповідально та 
громадсько свідомо на основі етичних 
принципів маркетингу, поваги до 
культурного різноманіття та цінностей 
громадянського суспільства з дотриманням 
прав і свобод особистості

4- +

14. Відповідати вимогам, які висуваються 
до сучасного маркетолога, підвищувати 
рівень особистої професійної підготовки

+ + +

15. Д емонструвати відповідальність у 
ставленні до моральних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень суспільства 
у професійній маркетинговій діяльності

+ 4-


