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І Преамбула 

Освітньо-професійна програма «Маркетинг»: рівень фахової передвищої 
освіти, галузь знань 07 Управління та адміністрування, спеціальність 075 
Маркетинг. 
 

Розроблено робочою групою викладачів циклової комісії загальноекономічних та 

профільноорієнтованих економічних дисциплін у складі: 

Котирло О.О. керівник проектної групи (гарант 

освітньої програми), кандидат 

економічних наук, доцент, голова 

циклової комісії загальноекономічних 

та професійно-орієнтованих 

економічних дисциплін Київського 

професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка 

Носенко В.В. спеціаліст вищої категорії, кандидат 

економічних наук, доцент, викладач 

циклової комісії загальноекономічних 

та професійно-орієнтованих 

економічних дисциплін Київського 

професійно-педагогічного коледжу 

імені Антона Макаренка 

Пальчевська Т.Г. спеціаліст вищої категорії, викладач-

методист циклової комісії 

загальноекономічних та професійно-

орієнтованих економічних дисциплін 

Київського професійно-педагогічного 

коледжу імені Антона Макаренка 
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ІІ Загальна характеристика 

 

Рівень освіти  Фахова передвища освіта  

Освітньо-

професійний 
ступінь  

Фаховий молодший бакалавр  

Галузь знань 07 – Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 – Маркетинг 

Обмеження 
щодо форм 
навчання 

Без обмежень 

Освітня 
кваліфікація 

Фаховий молодший бакалавр з маркетингу 

Професійна 
кваліфікація 

Не надається 

Кваліфікація 

в дипломі 
Освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 
Спеціальність – 075 Маркетинг  
Освітньо-професійна програма – Маркетинг 

Опис 
предметної 
області 

• Об’єкт вивчення: маркетингова діяльність як форма взаємодії 
суб’єктів ринкових відносин для задоволення їх економічних 
та соціальних інтересів. 
• Цілі навчання: підготовка фахових молодших бакалаврів з 
маркетингу, які володіють сучасним економічним мисленням 

та відповідними компетентностями, необхідними для про-
вадження ефективної маркетингової діяльності. 
• Теоретичний зміст предметної 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 мар-
кетингової діяльності, розроблення маркетингових стратегій та 
формування управлінських рішень у сфері маркетингу. 
• Методи, методики та технології: загальнонаукові та спеціа-
льні методи, професійні методики та технології, необхідні для 
забезпечення ефективної маркетингової діяльності. 

 

Академічні 
права 
випускників 

Мають право продовжити навчання на початковому 
(короткому циклі) вищої освіти та першому (бакалаврському) 
рівні вищої освіти. Набуття додаткових кваліфікацій в системі 
післядипломної освіти. 
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ІІІ Обсяг кредитів ЄКТС, необхідних для здобуття  
освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра 

 

Обсяг  

освітньо-

професійної 
програми 

фахового 
молодшого 
бакалавра 

 на базі базової загальної середньої освіти – 120 кредитів 
ЄКТС 

 

 

 

ІV Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 
компетентність 

Здатність вирішувати типові спеціалізовані задачі та практичні 
проблеми у сфері маркетингової діяльності або у процесі на-
вчання, що передбачає застосування відповідних теорій та ме-
тодів маркетингової діяльності і характеризується комплексні-
стю та невизначеністю умов господарювання суб’єктів ринку. 

Загальні компе-
тентності 

ЗК1. Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена сус-
пільства, усвідомлювати цінності громадянського (вільного 
демократичного) суспільства та необхідність його сталого роз-
витку, верховенства права, прав і свобод людини і громадяни-
на в Україні. 
ЗК2. Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, 
наукові цінності і досягнення суспільства на основі розуміння 
історії та закономірностей розвитку предметної області, її міс-
ця у загальній системі знань про природу і суспільство та у ро-
звитку суспільства, техніки і технологій, використовувати різні 
види та форми рухової активності для активного відпочинку та 
ведення здорового способу життя. 

ЗК3. Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і оволодівати сучасними знаннями. 
ЗК5. Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань 
і взятих обов’язків. 
ЗК6. Знання та розуміння предметної області та розуміння 

професійної діяльності. 
ЗК7. Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення досліджень  на відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання інформаційних і комунікаційних 
технологій. 
ЗК10. Здатність спілкуватися іноземною мовою. 
 

ЗК11. Здатність працювати в команді. 
ЗК12. Здатність спілкуватися з представниками інших профе-
сійних груп різного рівня (з експертами з інших галузей 
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знань/видів економічної діяльності). 
ЗК13. Здатність працювати в міжнародному контексті. 
ЗК14. Здатність діяти соціально відповідально та свідомо. 

Спеціальні 
(фахові) компе-

тентності 

СК1. Здатність логічно і послідовно відтворювати отримані 
знання предметної області маркетингу. 
СК2. Здатність критично аналізувати й узагальнювати поло-
ження предметної області сучасного маркетингу. 
СК3. Здатність використовувати теоретичні положення марке-
тингу для інтерпретації та прогнозування явищ і процесів у 
маркетинговому середовищі. 
СК4. Здатність проваджувати маркетингову діяльність на ос-
нові розуміння сутності та змісту теорії маркетингу і функціо-
нальних зв'язків між її складовими. 
СК5. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми та ін-
струменти маркетингу. 
СК6. Здатність проводити маркетингові дослідження у різних 
сферах маркетингової діяльності. 
СК7. Здатність визначати вплив функціональних областей 

маркетингу на результати господарської діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти маркетингове забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах невизначеності. 
СК9. Здатність використовувати інструментарій маркетингу в 
інноваційної діяльності. 
СК10. Здатність використовувати маркетингові інформаційні 
системи в ухваленні маркетингових рішень. 
СК11. Здатність аналізувати поведінку ринкових суб’єктів та 
визначати особливості функціонування ринків. 
СК12. Здатність обґрунтовувати, презентувати і впроваджува-
ти результати досліджень у сфері маркетингу. 
СК13. Здатність планування і провадження ефективної марке-
тингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-
функціональному розрізі. 
СК14. Здатність пропонувати вдосконалення щодо функцій 
маркетингової діяльності. 
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V Нормативний зміст підготовки здобувачів фахової передвищої освіти, сфор-
мульований у термінах результатів навчання 

 

Р1. Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів 
провадження маркетингової діяльності. 
Р2. Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування 
фундаментальних принципів, теоретичних знань і прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 
Р3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у 
сфері маркетингу. 
Р4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та 
маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 
використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 
Р5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного 
рівня, а також особливості поведінки їх суб’єктів. 
Р6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового суб’єкта 
та їх взаємозв’язки в системі управління, розраховувати відповідні показники, які 
характеризують результативність такої діяльності. 
Р7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також 
програмні продукти, необхідні для належного провадження маркетингової 
діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію. 
Р8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 
діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 
середовища. 
Р9. Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати 
рівень невизначеності маркетингового середовища. 
Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття 
управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 
Р11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 
здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 
Р12. Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 
нових знань, бути критичним і самокритичним. 
Р13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 
Р14. Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані 
маркетингові рішення. 
Р15. 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. 
Р16. Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, 
підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

Р17. Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації 
державною й іноземною мовами, а також належного використання професійної 
термінології. 
Р18. Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних 
цінностей і досягнень суспільства у професійній маркетинговій діяльності. 
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VI Форми атестації здобувачів фахової передвищої освіти 

 

Форми атестації Атестація здійснюється у формі у формі комплексного держа-
вного кваліфікаційного екзамену. здобувачів 

фахової пере-
двищої освіти 

Вимоги до атеста-
ційного екзамену 

Комплексний державний кваліфікаційний екзамен передбачає 
оцінювання результатів навчання, визачених цією освітньо-
професійною програмою. 

 

 

VII Система внутрішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти 

 

Принципи та процедура 

забезпечення якості 
фахової передвищої 
освіти 

Фахова передвища освіта в галузі маркетингу 
шляхом підготовки компетентного фахівця з 
маркетингу, здатного вирішувати завдання, пов’язані 
з діагностичною, плановою (в т.ч. прогнозною), 
аналітичною діяльністю та управлінням маркетингом 
на суб’єктах економічної діяльності усіх форм 
власності. 
Основні підходи, методи та технології, які 
використовуються у даній програмі: 
студентоцентроване навчання, проблемно-

орієнтоване навчання, самонавчання, навчання на 
основі досліджень тощо.  
Викладання проводиться у вигляді: лекції, 
мультимедійних лекцій, семінарів, практичних 
занять, лабораторних робіт, самостійного навчання 
тощо. 
Освітньо-професійна програма передбачає глибоку 
професійну та практичну реалізацію набутих 
компетентностей у сфері маркетингу для всіх 
учасників ринку. При реалізації даної програми 
значна увага буде надана застосуванню новітніх 
маркетингових технологій для здійснення типових 
наукових досліджень та ефективного управління 
маркетинговою діяльністю підприємств різних 
галузей економіки. Таким чином, у результаті 
навчання за даною програмою студенти отримають 
типові універсальні компетентності в області 
маркетингу.  
Акцент програми на формуванні знань, умінь та 
компетентностей щодо володіння сучасним 
інструментарієм з маркетингу та обґрунтування 
напрямів з підвищення ефективності діяльності 
підприємства в мінливих ринкових умовах.  
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Оцінювання здобувачів 
фахової передвищої 
освіти, науково-

педагогічних і 
педагогічних 
працівників закладу 
фахової передвищої 
освіти  

Система оцінювання знань за дисциплінами освітньо-

професійної програми складається з поточного та 
підсумкового контролю.  
Поточний контроль знань проводиться в усній формі 
(опитування за результатами опрацьованого 
матеріалу) або письмовій формі.  
Підсумковий контроль знань у вигляді 
екзамену/заліку проводиться у письмовій формі з 
можливою подальшою усною співбесідою. Регулярне 
оприлюднення результатів таких оцінювань 
здійснюється на офіційному веб-сайті коледжу. 
Рейтингове оцінювання науково-педагогічних і 
педагогічних працівників коледжу здійснюється 
щорічно та результати висвітлюються на офіційному 
веб-сайті коледжу. 

Забезпечення 
підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-

педагогічних 
працівників 

Підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників відбувається шляхом участі 
у семінарах, тренінгах, участі у міжнародних 
проектах та навчанням на курсах підвищення 
кваліфікації. 
В установлені терміни проводиться атестація 
викладачів згідно з «Типовим положенням про 
атестацію педагогічних працівників», затвердженого 
наказом МОН України 06.10.2010 р., № 930. Не 
атестованих та умовно атестованих викладачів немає. 

Забезпечення наявності 
необхідних ресурсів для 
організації освітнього 
процесу 

Кадрове забезпечення відповідає рівню вимог щодо 
ліцензування спеціальності.  
Спеціальність 075 Маркетинг галузі знань 07 
Управління та адміністрування забезпечена 
стабільним колективом викладачів з великим 
педагогічним стажем та досвідом практичної роботи. 
Всі викладачі коледжу мають вищу освіту рівня 
магістр. 

Київський професійно-педагогічний коледж імені 
Антона Макаренка розташований у шестиповерховій 
будівлі загальною площею 11779 кв. м. на одного 
студента в середньому припадає 18, 52 кв. м, що 
відповідає ліцензійним вимогам. 
Навчально-матеріальна база коледжу відповідає 
вимогам навчального плану спеціальності. 
Теоретична та практична підготовка фахівців 
спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 
Управління та адміністрування здійснюється у 
навчальних приміщеннях, де діють 17 кабінетів, 2 

лабораторії,  2 комп’ютерних кабінети. 

Електронне оснащення та програмне забезпечення 
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освітнього процесу, інформаційно-технічні засоби 
навчання; сучасне промислове, дослідницьке, 
технологічне обладнання та програмне забезпечення 
предметної галузі відповідно до спеціалізації. 
Навчальний процес має достатній рівень 
забезпечення технічними засобами навчання. 
Кабінети і лабораторії забезпечені необхідним 
устаткуванням, наочними посібниками та 
літературою. 
Крім навчальних приміщень в корпусі розміщено 
кабінети адміністрації, бібліотека, читальна зала на 
160 посадових місць, спортивна зала, актова зала на 
300 місць, їдальня на 250 місць, медичний пункт, 
майстерні. 
Заняття з фізичного виховання проводяться також на 
стадіоні «Старт» відповідно до угоди між коледжем 
та керівництвом стадіону «Старт». 
Коледж має на своєму балансі один гуртожиток для 
проживання іногородніх студентів. Житлова площа 
гуртожитку 6208 кв. м на 312 місць, що на 100% 
забезпечує необхідні потреби. 
За період з 2015 р. по теперішній час приділялась 
увага придбанню навчальної та наукової літератури. 
Придбано 1595 примірників, а частка україномовних 
екземплярів збільшилась з 79,3% до 87,2%. 

Забезпечення наявності 
інформаційних систем 
для ефективного 
управління освітнім 
процесом 

Освітній процес здійснюється  за наявності  освітньо-

кваліфікаційної характеристики, освітньо-

професійної програми, навчального плану, 100% 
наявністю навчально-методичних комплексів з 
кожної дисципліни в які входять навчальні програми, 
плани семінарських, практичних занять, завдань для 
лабораторних робіт, методичних вказівок і 
тематичних контрольних, курсових робіт (проектів), 
пакетів комплексних контрольних робіт, програми 
всіх видів практик, методичні вказівки щодо 
проведення державної атестації, критерії оцінювання. 
При розробці навчальних матеріалів з дисциплін 
враховуються пізнавальні потреби, інтереси студентів 
та вимоги роботодавців.  
В навчальному закладі створена постійно діюча 
навчально-методична рада коледжу, діяльність якої 
направлена на методичне забезпечення практичних 
робіт, самостійної роботи студентів, розробку і 
застосування прикладних і комп’ютерних програм 
підготовки фахівців.  
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В березні 2014 року на базі коледжу створено Центр 
педагогічної майстерності для посилення науково-

методичної діяльності коледжу за рахунок інтеграції 
науково-експериментальних досліджень Інституту 
педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН України 
з підвищення рівня педагогічної майстерності 
викладачів, педагогів професійного навчання та 
студентів – майбутніх педагогів ПТНЗ. 
У коледжі значна увага приділяється підвищенню 
якості самостійної роботи студентів та роботі 
Студентського наукового товариства, що сприяє 
розвитку особистих здібностей, підвищенню якості 
знань, закладає фундамент до самоосвіти, що має 
важливе значення у їх майбутній професійній 
діяльності. 
Фонд бібліотеки забезпечений науково-методичними 
та навчальними посібниками і підручниками за всіма 
професіями у кількості 4965 примірників та на 
електронних носіях у кількості 272 CD, можливість 
доступу викладачів та студентів до мережі Інтернет 

При бібліотеці функціонує читальна зала з середньою 
кількістю студентів на 1 місце – 5,2 осіб. 
Загальний фонд бібліотеки Київського професійно-
педагогічного коледжу імені Антона Макаренка 
складає 96 767 томів, з них навчальної літератури – 
80 478 томів, художньої літератури – 14 279 томів, 
наукової літератури – 2 010 томів. 

Інтернет-адреса  
постійного розміщення 
опису освітньо-

професійної  програми 

http: //kppk.com.ua/  

 

http://kppk.com.ua/
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Таблиця 1  
Матриця відповідності компетентностей 

дескрипторам НРК (рівень фахової передвищої освіти) 
Класифікація 

компетент- 
ностей 
за НРК 

Знання 

Зн1 Концептуальні 
знання, набуті у 

процесі навчання та 

професійної 
діяльності, включаючи 
певні знання сучасних 

досягнень 
Зн2 Критичне 

осмислення основних 

теорій, принципів, 
методів і понять у 

навчанні та 

професійній діяльності 

Уміння 

Ум1 Розв'язання складних 

непередбачуваних задач і 
проблем у 

спеціалізованих сферах 

професійної діяльності 
та/або навчання, що 

передбачає збирання та 
інтерпретацію інформації 
(даних), вибір методів та 

інструментальних засобів, 
застосування інноваційних 

підходів 

Комунікація 

К1 Донесення до 

фахівців і 
нефахівців 

інформації, ідей, 
проблем, рішень 

та власного 
досвіду в галузі 

професійної 
діяльності 

К2 Здатність 

ефективно 

формувати 

комунікаційну 

стратегію 

Автономія та 

відповідальність 

АВ1 Управління 

комплексними діями або 

проектами, відповідальність 

за прийняття рішень у 
непередбачуваних умовах 
АВ2 Відповідальність за 
професійний розвиток 

окремих осіб та/або груп 

осіб 

АВ3 Здатність до подальшого 

навчання з високим рівнем 

автономності 

    Загальні компетентності - 14  

 ЗК1     АВ2 

 ЗК2     АВ2 

 ЗК3   УМ1 К1  

 ЗК4 ЗН1  УМ1   

 ЗК5    К2 АВ1 

 ЗК6 ЗН2     

 ЗК7 ЗН1  УМ1  АВ1 

 ЗК8   УМ1   

 ЗК9   УМ1   

 ЗК10    К1  

 ЗК11    К2 АВ1 

 ЗК12    К2  

 ЗК13 ЗН2  УМ1   

 ЗК14   УМ1 К2 АВ2 

Спеціальні (фахові) компетентності -  14 

 СК1 ЗН1   К1  

 СК2 ЗН2  УМ1 К1  

 СК3   УМ1 К1  

 СК4 ЗН2   К1 АВ2 

 СК5 ЗН2  УМ1   

 СК6 ЗН2  УМ1 К1  

 СК7 ЗН2  УМ1 К1  

 СК8 ЗН2  УМ1 К1 АВ1 

 СК9 ЗН1   К1  

 СК10 ЗН1  УМ1   

 СК11 ЗН2  УМ1 К1  

 СК12   УМ1 К2 АВ1 

 СК13   УМ1 К1 АВ1 

 СК14   УМ1 К1 АВ1 
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Таблиця 2.1 

2. 1 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» 

Код н/д  
 

Компоненти освітньої програми  
(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)  

Кількість 
кредитів  

 

Форма під-
сумк. кон-

тролю  
Нормативний компонент ОП  

1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  

1.01 Основи філософських знань (філософія) 3 Екзамен 

1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен 

1.03 Історія України  3 Екзамен 

1.04 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 7 Диф. залік 

1.05 Фізичне виховання 4 Диф. залік 

1.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

2.01  Вища математика 4 Екзамен 

2.02  БЖД (Основи охорони праці) 4 Диф. залік 

2.03  Бухгалтерський облік  4 Екзамен 

2.04 Політекономія  4 Екзамен 

2.05  Статистика  4 Диф. залік 

2.06 Економіка підприємства 4 Екзамен 

2.07 Фінанси підприємства 4 Диф. залік 

1.3. Цикл професійної і практичної підготовки  
3.01  Комерційне товарознавство  4  Екзамен  
3.02  Фінансовий облік  4  Екзамен 

3.03  Комунікаційна діяльність  4  Екзамен 

3.04  Інфраструктура товарного ринку  3  Екзамен  
3.05  Основи ринкових досліджень  4  Екзамен 

3.06  Маркетинг  4  Диф. залік 

3.07  Маркетингова цінова політика  4  Екзамен  
3.08  Комерційна діяльність 6  Екзамен  
3.09  Інформаційні системи і технології в комерційній 

діяльності 
5  Екзамен  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:           80,5 

1.3.1 Практична підготовка  
3.1.01 Навчальна практика зі спеціальності 4,5 Диф. залік 

3.1.02  Технологічна практика  6  Диф. залік  
Загальний обсяг практичних компонент:            10,5  

Вибіркові компоненти ОП  

2.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  

1.01  Соціологія  2  Диф. залік  
1.02  Культурологія 2  Диф. залік  
1.03  Основи правознавства  2  Диф. залік  

2.2 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

2.01 Інформатика та комп’ютерна техніка 4,5 Диф. залік 
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2.3 Цикл професійної і практичної підготовки 

3.01  Підприємницька діяльність  3  Диф. залік  
3.02  Логістика  4  Диф. залік  
3.03  Поведінка споживача  2  Диф. залік 

3.04  Навчальна практика на ПК  4,5  Диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:            24  

Загальний обсяг освітньої програми           120  
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РОЗПОДІЛ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗА 

НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

Компетентності, якими по-

винен оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання  Найменування навча-

льної дисципліни, 

практик 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 1. Основи філософських знань (3 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усві-
домлювати цінності гро-
мадянського (вільного 
демократичного) суспі-
льства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав 
і свобод людини і грома-
дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цін-
ності і досягнення суспі-
льства на основі розу-
міння історії та законо-
мірностей розвитку пре-
дметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільст-
во та у розвитку суспіль-
ства, техніки і техноло-
гій, використовувати рі-
зні види та форми рухо-
вої активності для акти-
вного відпочинку та ве-
дення здорового способу 
життя. 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу 

та синтезу. 
ЗК14. Здатність діяти 

соціально відповідально 
та свідомо. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для 
інтерпретації та прогно-

Р1. Демонструвати знання і розуміння 
теоретичних основ та принципів 

провадження маркетингової 
діяльності. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на основі 
застосування фундаментальних 
принципів, теоретичних знань і 
прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх суб’єктів. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р15. 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. 

Р18. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, куль-
турних, наукових цінностей і до-
сягнень суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

Основи філософських 

знань (3 кредити) 
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зування явищ і процесів 
у маркетинговому сере-
довищі. 

СК4. Здатність проваджу-
вати маркетингову дія-
льність на основі розу-
міння сутності та змісту 
теорії маркетингу і фун-
кціональних зв'язків між 
її складовими. 

Модуль 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити) 

ЗК4. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності. 

ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних техно-
логій. 

ЗК12. Здатність спілкувати-
ся з представниками ін-
ших професійних груп 
різного рівня (з експер-
тами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності). 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати резуль-
тати досліджень у сфері 
маркетингу. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати міждисциплінарний 
підхід та здійснювати маркетингові 
функції ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної підготовки. 

Р17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною мовою, а 
також належного використання 
професійної термінології. 

Р18. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, куль-
турних, наукових цінностей і до-
сягнень суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

Українська мова (за 

професійним спряму-

ванням) (3 кредити) 

Модуль 3. Історія України (3 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати Р2. Аналізувати і прогнозувати Історія України (3 
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свої права і обов’язки як 
члена  суспільства, усві-
домлювати цінності гро-
мадянського (вільного 
демократичного) суспі-
льства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав 
і свобод людини і грома-
дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цін-
ності і досягнення суспі-
льства на основі розу-
міння історії та законо-
мірностей розвитку пре-
дметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільст-
во та у розвитку суспіль-
ства, техніки і техноло-
гій, використовувати рі-
зні види та форми рухо-
вої активності для акти-
вного відпочинку та ве-
дення здорового способу 
життя. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 
діяльності. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для 
інтерпретації та прогно-
зування явищ і процесів 
у маркетинговому сере-
довищі. 

СК11. Здатність аналізува-
ти поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

ринкові явища та процеси на основі 
застосування фундаментальних 
принципів, теоретичних знань і 
прикладних навичок здійснення 
маркетингової діяльності. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р15. 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. 

Р18. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, куль-
турних, наукових цінностей і до-
сягнень суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

кредити) 

Модуль 4. Англійська мова (за професійним спрямуванням) (7 кредитів) 

ЗК4. Здатність вчитися і 
оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та 
розуміння професійної 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 

Англійська мова (за 

професійним спряму-

ванням) (7 кредитів) 
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діяльності. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних техно-
логій. 

ЗК12. Здатність спілкувати-
ся з представниками ін-
ших професійних груп 
різного рівня (з експер-
тами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності). 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати резуль-
тати досліджень у сфері 
маркетингу. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати міждисциплінарний 
підхід та здійснювати маркетингові 
функції ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної підготовки. 

Р17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною мовою, а 
також належного використання 
професійної термінології. 

Р18. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, куль-
турних, наукових цінностей і до-
сягнень суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

Модуль 5. Фізичне виховання (4 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 
члена суспільства, усвідом-
лювати цінності громадян-
ського (вільного демокра-
тичного) суспільства та не-
обхідність його сталого ро-
звитку, верховенства права, 
прав і свобод людини і 
громадянина в Україні. 
ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінності 
і досягнення суспільства на 
основі розуміння історії та 
закономірностей розвитку 
предметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільство 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 
Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 
Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові рішення. 
Р15. 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. 
Р18. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, 

Фізичне виховання (4 

кредити) 
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та у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, вико-
ристовувати різні види та 
форми рухової активності 
для активного відпочинку 
та ведення здорового спо-
собу життя. 
ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 
ЗК11. Здатність працювати 
в команді. 
ЗК14. Здатність діяти 
соціально відповідально та 
свідомо. 
СК6. Здатність проводити 
маркетингові дослідження 
у різних сферах маркетин-
гової діяльності. 

культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 
 
 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 6. Соціологія (2 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 
члена  суспільства, усві-
домлювати цінності гро-
мадянського (вільного 
демократичного) суспі-
льства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав 
і свобод людини і грома-
дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цін-
ності і досягнення суспі-
льства на основі розу-
міння історії та законо-
мірностей розвитку пре-
дметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільст-
во та у розвитку суспіль-
ства, техніки і техноло-
гій, використовувати рі-
зні види та форми рухо-
вої активності для акти-
вного відпочинку та ве-

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання практичних 
завдань у сфері маркетингу. 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх суб’єктів. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р15. Діяти соціально відповідально 
та громадсько свідомо на основі 

Соціологія (2 кредити) 
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дення здорового способу 
життя. 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу 

та синтезу. 
ЗК5. Визначеність і напо-

легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК11. Здатність працювати 
в команді. 

ЗК14. Здатність діяти 
соціально відповідально 
та свідомо. 

СК11. Здатність аналізува-
ти поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

етичних принципів маркетингу, 
поваги до культурного 
різноманіття та цінностей 
громадянського суспільства з 
дотриманням прав і свобод 
особистості. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної підготовки. 

Р17. Демонструвати відповідальність 
у ставленні до моральних, 
культурних, наукових цінностей і 
досягнень суспільства у 
професійній маркетинговій 
діяльності. 

Модуль 7. Культурологія (2 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 
члена  суспільства, усві-
домлювати цінності гро-
мадянського (вільного 
демократичного) суспі-
льства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав 
і свобод людини і грома-
дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цін-
ності і досягнення суспі-
льства на основі розу-
міння історії та законо-
мірностей розвитку пре-
дметної області, її місця 
у загальній системі знань 
про природу і суспільст-
во та у розвитку суспіль-
ства, техніки і техноло-
гій, використовувати рі-
зні види та форми рухо-
вої активності для акти-
вного відпочинку та ве-
дення здорового способу 
життя. 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р15. 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. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної підготовки. 

Р18. Демонструвати 
відповідальність у ставленні до 
моральних, культурних, наукових 
цінностей і досягнень суспільства 
у професійній маркетинговій 
діяльності. 

 

 

Культурологія (худо-

жня культура) (2 кре-

дити) 
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та синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК14. Здатність діяти 
соціально відповідально 
та свідомо. 

СК2. Здатність критично 
аналізувати й узагаль-
нювати положення 
предметної області су-
часного маркетингу. 

СК11. Здатність аналізува-
ти поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати резуль-
тати досліджень у сфері 
маркетингу. 

Модуль 8. Основи правознавства (2 кредити) 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінно-
сті і досягнення суспільс-
тва на основі розуміння 
історії та закономірнос-
тей розвитку предметної 
області, її місця у загаль-
ній системі знань про 
природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, ви-
користовувати різні види 
та форми рухової актив-
ності для активного від-
починку та ведення здо-
рового способу життя. 

ЗК12. Здатність спілкувати-
ся з представниками ін-
ших професійних груп 
різного рівня (з експер-
тами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності). 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх 
суб’єктів. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Основи правознавства 

(2 кредити) 
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ЗК14. Здатність діяти 
соціально відповідально 
та свідомо. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК13. Здатність планування 
і провадження ефектив-
ної маркетингової діяль-
ності ринкового суб’єкта 
в крос-функціональному 
розрізі. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Р18. Демонструвати 
відповідальність у ставленні до 
моральних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень 
суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 9. Вища математика (4 кредити) 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінно-
сті і досягнення суспільс-
тва на основі розуміння 
історії та закономірнос-
тей розвитку предметної 
області, її місця у загаль-
ній системі знань про 
природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, ви-
користовувати різні види 
та форми рухової актив-
ності для активного від-
починку та ведення здо-
рового способу життя. 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх 
суб’єктів. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 

Вища математика (4 

кредити) 
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ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК9. Здатність використо-
вувати інструментарій 
маркетингу в інно-
ваційної діяльності. 

СК10. Здатність використо-
вувати маркетингові ін-
формаційні системи в ух-
валенні маркетингових 
рішень і розробляти ре-
комендації щодо підви-
щення їх ефективності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

 

Модуль 10. БЖД (Основи охорони праці) (4 кредити) 

ЗК1. Здатність реалізувати 
свої права і обов’язки як 
члена  суспільства, усві-
домлювати цінності гро-
мадянського (вільного 
демократичного) суспі-
льства та необхідність 
його сталого розвитку, 
верховенства права, прав 
і свобод людини і грома-
дянина в Україні. 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінно-
сті і досягнення суспільс-
тва на основі розуміння 
історії та закономірнос-
тей розвитку предметної 
області, її місця у загаль-
ній системі знань про 
природу і суспільство та 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх 
суб’єктів. 

Р15. 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. 

Р18. Демонструвати 
відповідальність у ставленні до 
моральних, культурних, 
наукових цінностей і досягнень 
суспільства у професійній 
маркетинговій діяльності. 

БЖД (Основи охорони 

праці) (4 кредити) 
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у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, ви-
користовувати різні види 
та форми рухової актив-
ності для активного від-
починку та ведення здо-
рового способу життя. 

ЗК14. Здатність діяти 
соціально відповідально 
та свідомо. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК13. Здатність планування 
і провадження ефектив-
ної маркетингової діяль-
ності ринкового суб’єкта 
в крос-функціональному 
розрізі. 

Модуль 11. Бухгалтерський облік (4 кредити) 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 

Бухгалтерський облік 

(4 кредити) 
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функціонування ринків. продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Модуль 12. Політекономія (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
СК4. Здатність проваджува-

ти маркетингову діяль-
ність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціо-
нальних зв'язків між її 
складовими. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта, гнучко 
адаптуватися до змін 
маркетингового середовища. 

Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 

Політекономія (4 кре-

дити) 

Модуль 13. Статистика (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 

Статистика (4 кредити) 
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синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні положен-
ня маркетингу для інтерпре-
тації та прогнозування явищ 
і процесів у маркетинговому 
середовищі. 
СК4. Здатність проваджува-
ти маркетингову діяльність 
на основі розуміння сутнос-
ті та змісту теорії маркетин-
гу і функціональних зв'язків 
між її складовими. 
СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, прийо-
ми та інструменти марке-
тингу. 
СК6. Здатність проводити 
маркетингові дослідження у 

різних сферах маркетинго-
вої діяльності. 
СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних об-
ластей маркетингу на ре-
зультати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК10. Здатність використо-
вувати маркетингові інфор-
маційні системи в ухваленні 
маркетингових рішень і ро-
зробляти рекомендації щодо 
підвищення їх ефективності. 

основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р5. Виявляти й аналізувати ключові 
характеристики маркетингових 
систем різного рівня, а також 
особливості поведінки їх 
суб’єктів. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, вста-
новлювати рівень невизначеності 
маркетингового середовища при 
прийнятті управлінських рішень. 

Модуль 14. Економіка підприємства (4 кредити) 



28 

 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК6. Знання та розуміння 

предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК13. Здатність працювати 

в міжнародному кон-
тексті. 

СК4. Здатність проваджува-
ти маркетингову діяль-
ність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціона-
льних зв'язків між її 
складовими. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове забезпе-
чення розвитку бізнесу в 
умовах невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК13. Здатність планування 
і провадження ефектив-
ної маркетингової діяль-
ності ринкового суб’єкта 
в крос-функціональному 
розрізі. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта, гнучко 
адаптуватися до змін 
маркетингового середовища. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати міждисциплінарний 
підхід та здійснювати 
маркетингові функції ринкового 
суб’єкта. 

Р13. Відповідати за результати своєї 
діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської 
ініціативи. 

Економіка підприємст-

ва (4 кредити) 

Модуль 15. Фінанси підприємства (4 кредити) 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 

Фінанси підприємства 

(4 кредити) 
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мунікаційних технологій. 
СК5. Здатність коректно за-

стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 16. Інформатика та комп’ютерна техніка (4,5 кредитів) 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК10. Здатність використо-

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 

Інформатика та 

комп’ютерна техніка 

(4,5 кредитів) 
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вувати маркетингові ін-
формаційні системи в 
ухваленні маркетингових 
рішень і розробляти ре-
комендації щодо підви-
щення їх ефективності. 

встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Цикл професійної і практичної підготовки 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 17. Комерційне товарознавство (4 кредити) 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 

Комерційне товароз-

навство (4 кредити) 
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управлінських рішень. 
Модуль 18. Фінансовий облік (4 кредити) 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Фінансовий облік (4 

кредити) 

Модуль 19. Комунікаційна діяльність(4 кредити) 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

ЗК11. Здатність працювати 

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 

Комунікаційна діяль-

ність (4 кредити) 
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в команді. 
ЗК12. Здатність спілкувати-

ся з представниками ін-
ших професійних груп 
різного рівня (з експер-
тами з інших галузей 
знань/видів економічної 
діяльності). 

ЗК13. Здатність працювати 
в міжнародному кон-
тексті. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК9. Здатність використо-
вувати інструментарій 
маркетингу в інно-
ваційної діяльності. 

СК10. Здатність використо-
вувати маркетингові ін-
формаційні системи в 
ухваленні маркетингових 
рішень і розробляти ре-
комендації щодо підви-
щення їх ефективності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

СК14. Здатність пропонува-
ти вдосконалення щодо 
функцій маркетингової 
діяльності. 

 

теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта, гнучко 
адаптуватися до змін 
маркетингового середовища. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Р17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною й 
іноземною мовами, а також 
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належного використання 
професійної термінології. 

Модуль 20. Інфраструктура товарного ринку (3 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Інфраструктура товар-

ного ринку (3 кредити) 
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невизначеності. 
СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

Модуль 21. Основи ринкових досліджень (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

ЗК11. Здатність працювати 
в команді. 

 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК4. Здатність проваджува-
ти маркетингову діяль-
ність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціо-

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

 

Основи ринкових дос-
ліджень (4 кредити) 
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нальних зв'язків між її 
складовими. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

 

Модуль 22. Маркетинг (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо по-
ставлених завдань і 
взятих обов’язків. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати необхідну 
інформацію, розраховувати 
економічні та маркетингові 
показники, обґрунтовувати 
управлінські рішення на основі 
використання необхідного 
аналітичного й методичного 
інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 

Маркетинг (4 кредити) 



36 

 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Модуль 23. Маркетингова цінова політика (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 

Маркетингова цінова 

політика (4 кредити) 
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СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК7. Здатність визначати 
вплив функціональних 
областей маркетингу на 
результати господарської 
діяльності ринкових 

суб’єктів. 
СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р10. Пояснювати інформацію, ідеї, 
проблеми та альтернативні 
варіанти прийняття управлінських 
рішень фахівцям і нефахівцям у 
сфері маркетингу, представникам 
різних структурних підрозділів 
ринкового суб’єкта. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Модуль 24. Комерційна діяльність (6 кредитів) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК5. Визначеність і напо-

легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 

Комерційна діяльність 

(6 кредитів) 
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отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Модуль 25. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності (5 кредитів) 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК10. Здатність використо-
вувати маркетингові ін-
формаційні системи в 
ухваленні маркетингових 
рішень і розробляти ре-
комендації щодо підви-
щення їх ефективності. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Інформаційні системи і 

технології в комерцій-

ній діяльності (5 кре-

дитів) 

Модуль 26. Професійна практична підготовка (10,5 кредитів) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 

Навчальна практика зі 

спеціальності (4,5 кре-

дити) 
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знаннями. 
ЗК5. Визначеність і напо-

легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 
СК1. Здатність логічно і 

послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною й 
іноземною мовами, а також 
належного використання 
професійної термінології. 

 

ЗК2. Здатність зберігати та 
примножувати моральні, 
культурні, наукові цінно-
сті і досягнення суспільс-
тва на основі розуміння 
історії та закономірнос-
тей розвитку предметної 
області, її місця у загаль-
ній системі знань про 
природу і суспільство та 
у розвитку суспільства, 
техніки і технологій, ви-
користовувати різні види 
та форми рухової актив-
ності для активного від-
починку та ведення здо-
рового способу життя. 

ЗК3. Здатність до абстракт-

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 

Технологічна практика 

(6 кредитів) 
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ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень на 

відповідному рівні. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

ЗК10. Здатність спілкувати-
ся іноземною мовою. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК3. Здатність використо-
вувати теоретичні поло-
ження маркетингу для ін-
терпретації та прогно-
зування явищ і процесів у 
маркетинговому середо-
вищі. 

СК4. Здатність проваджува-
ти маркетингову діяль-
ність на основі розуміння 
сутності та змісту теорії 
маркетингу і функціо-
нальних зв'язків між її 
складовими. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 

взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р8. Застосовувати інноваційні 
підходи щодо провадження 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта, гнучко 
адаптуватися до змін 
маркетингового середовища. 

Р11. Демонструвати вміння 
застосовувати міждисциплінарний 
підхід та здійснювати 
маркетингові функції ринкового 
суб’єкта. 

Р14. Виконувати функціональні 
обов’язки в групі, пропонувати 
обґрунтовані маркетингові 
рішення. 

Р17. Демонструвати навички 
письмової та усної професійної 
комунікації державною й 
іноземною мовами, а також 
належного використання 
професійної термінології. 
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впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

СК13. Здатність планування 
і провадження ефектив-
ної маркетингової діяль-
ності ринкового суб’єкта 
в крос-функціональному 
розрізі. 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 27. Підприємницька діяльність (3 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК7. Здатність застосовува-

ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
СК5. Здатність коректно за-

стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

СК12. Здатність обґрунто-
вувати, презентувати і 
впроваджувати результа-
ти досліджень у сфері 
маркетингу. 

Р1. Демонструвати знання і 
розуміння теоретичних основ та 
принципів провадження 
маркетингової діяльності. 

Р2. Аналізувати і прогнозувати 
ринкові явища та процеси на 
основі застосування 
фундаментальних принципів, 
теоретичних знань і прикладних 
навичок здійснення маркетингової 
діяльності. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р12. Виявляти навички самостійної 
роботи, гнучкого мислення, 
відкритості до нових знань, бути 
критичним і самокритичним. 

Підприємницька 

діяльність (3 кредити) 

Модуль 28. Логістика (4 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК5. Визначеність і напо-

легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 

Логістика (4 кредити) 
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ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК5. Здатність коректно за-
стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків. 

маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р6. Визначати функціональні області 
маркетингової діяльності 
ринкового суб’єкта та їх 
взаємозв’язки в системі 
управління, розраховувати 
відповідні показники, які 
характеризують результативність 
такої діяльності. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Модуль 29. Поведінка споживача (2 кредити) 

ЗК3. Здатність до абстракт-
ного мислення, аналізу та 

синтезу. 
ЗК4. Здатність вчитися і 

оволодівати сучасними 
знаннями. 

ЗК5. Визначеність і напо-
легливість щодо постав-
лених завдань і взятих 
обов’язків. 

ЗК6. Знання та розуміння 
предметної області та ро-
зуміння професійної 
діяльності. 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК8. Здатність проведення 

досліджень  на 

відповідному рівні. 
СК1. Здатність логічно і 

послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-

Р3. Застосовувати набуті теоретичні 
знання для розв’язання 
практичних завдань у сфері 
маркетингу. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 

Поведінка споживача 
(2 кредити) 
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гу. 
СК5. Здатність коректно за-

стосовувати методи, 
прийоми та інструменти 
маркетингу. 

СК6. Здатність проводити 
маркетингові досліджен-
ня у різних сферах мар-
кетингової діяльності. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК11. Здатність аналізувати 

поведінку ринкових 

суб’єктів та визначати 
особливості 
функціонування ринків.  

середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

 

 

Модуль 30. Навчальна практика на ПК (4,5 кредити) 

ЗК7. Здатність застосовува-
ти знання у практичних 

ситуаціях. 
ЗК9. Навички використання 

інформаційних і ко-
мунікаційних технологій. 

СК1. Здатність логічно і 
послідовно відтворювати 

отримані знання пред-
метної області маркетин-
гу. 

СК8. Здатність розробляти 

маркетингове 

забезпечення розвитку 
бізнесу в умовах 
невизначеності. 

СК10. Здатність використо-
вувати маркетингові ін-
формаційні системи в 
ухваленні маркетингових 
рішень і розробляти ре-
комендації щодо підви-
щення їх ефективності. 

Р4. Збирати та аналізувати 
необхідну інформацію, 
розраховувати економічні та 
маркетингові показники, 
обґрунтовувати управлінські 
рішення на основі використання 
необхідного аналітичного й 
методичного інструментарію. 

Р7. Використовувати цифрові 
інформаційні та комунікаційні 
технології, а також програмні 
продукти, необхідні для 
належного провадження 
маркетингової діяльності та 
практичного застосування 
маркетингового інструментарію. 

Р9. Оцінювати ризики провадження 
маркетингової діяльності, 
встановлювати рівень 
невизначеності маркетингового 
середовища при прийнятті 
управлінських рішень. 

Р16. Відповідати вимогам, які 
висуваються до сучасного 
маркетолога, підвищувати рівень 
особистої професійної 
підготовки. 

Навчальна практика на 

ПК (4,5 кредити) 

 

 


