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1. Профіль освітньої програми зі спеціальності 
075 Маркетинг 

1 - Загальна інформація 
Повна назва вищого 
навчального закладу 
та структурного 
підрозділу 

Кременчуцький національний університет 
імені Михайла Остроградського 

Факультет економіки та управління 
Кафедра електронних апаратів 

Ступінь вищої освіти 
та назва кваліфікації 
мовою оригіналу 

Ступінь вищої освіти: магістр 
Освітня кваліфікація: магістр з маркетингу 
Кваліфікація в дипломі: магістр з маркетингу 

Офіційна назва 
освітньої програми 

Освітня програма другого (магістерського) рівня вищої 
освіти ступеня «магістр» 
галузі знань 07 «Управління та адміністрування» зі 
спеціальності 075 «Маркетинг» 

Тип диплому та 
обсяг освітньої 
програми 

Диплом магістра, одиничний, 90 кредитів ЄСТС, 
термін навчання 1 рік 4 місяців 

Наявність 
акредитації 
Цикл/рівень НРК України - 7 рівень; Р(^-ЕНЕА - другий цикл; 

ЕС)Р-ІЛХ - 7 рівень. 
Передумови Наявність ступеня бакалавра або рівня спеціаліста 
Мова(и) викладання Українська 
Термін дії освітньої 
програми 

До 01.07.2021 року 

Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

Ьйр://кт.кс1и.е(іи.иа 

2 - Мета освітньої програми 
Надати теоретичні знання та практичні уміння і навички, достатні для 
успішного виконання професійних обов'язків за спеціальністю 075 
«Маркетинг» та підготувати до успішного засвоєння складних програм для 
наукових дослідників. 

3 - Характеристика освітньої програми 
Предметна область 
(галузь знань, 
спеціальність, 
спеціалізація) 

Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування» 
Спеціальність: 075 «Маркетинг» 
Спеціалізація: 075 «Маркетинг» 

Орієнтація освітньої 
програми 

Освітньо-професійна програма орієнтована на 
спеціальність маркетинг, у межах якої можлива 
подальша професійна та наукова діяльність. 
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Основний фокус 
освітньої програми 
та спеціалізації 

Спеціальна вища освіта та професійна підготовка в 
області маркетингу з можливістю подальшого набуття 
необхідних дослідницьких навиків для наукової 
роботи. 
Ключові слова: маркетинг, управління маркетингом. 

Особливості 
програми 

Освітньо-професійна програма (90 кредитів) включає 
навчальні дисципліни гуманітарної та соціально-
економічної підготовки, професійної підготовки, 
професійно-орієнтовані, які передбачають підготовку 
магістрів за спеціалізацією та забезпечують 
можливість подальшого засвоєння складних програм 
для наукової роботи. 

4 - Придатність випускників до працевлаштування та подальшого 
навчання 

Придатність до 
працевлаштування 

Робочі місця в державному та приватному секторах у 
різних сферах діяльності, зокрема: управління 
системою маркетингу ринкового суб'єкта в 
комерційній та некомерційній сферах діяльності. 
Випускник здатний виконувати професійну роботу за 
такими угрупуваннями: 
- менеджер (управитель) з маркетингу; 
- менеджер (управитель) з логістики; 
- менеджер (управитель) з постачання; 
- менеджер (управитель) з реклами; 
- науковий співробітник (маркетинг, ефективність 
господарської діяльності, раціоналізація виробництва); 
- керівники підрозділів маркетингу. 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою третього циклу 
РО-ЕНЕА, 8 рівня Едр-ЬІХ та 8 рівня НРК 

5 - Викладання та оцінювання 
Викладання та 
навчання 

Лекції, лабораторні роботи, практичні заняття, 
самостійна робота на основі підручників, навчальних 
посібників та конспектів лекцій, консультації із 
викладачами, підготовка магістерської роботи. 

Оцінювання Контроль знань та умінь студентів здійснюється у 
формі поточного та підсумкового контролю. 
Поточний контроль включає контроль знань, умінь та 
навичок студентів на лекціях, лабораторних, 
практичних заняттях та під час виконання 
індивідуальних навчальних завдань, контрольних, 
курсових робіт. Підсумковий контроль проводиться у 
формі екзаменів, заліків, підсумкового контролю та 
атестаційної роботи магістра з захистом. 
6 - Програмні компетентності 
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Інтегральна 
компетентність 

Здатність розв'язувати складні задачі і проблеми у галузі 
управління системою маркетингу або у процесі навчання, 
що передбачає проведення досліджень та/або здійснення 
інновацій та характеризується невизначеністю умов і вимог. 

Загальні 
компетентності 
(ЗК) 

ЗК1. Вміння виявляти, ставити та вирішувати проблеми. 
здатність приймати обґрунтовані рішення. 
ЗК2. Здатність до адаптації та дій в нових ситуаціях, 
генерування нових ідей (креативність) та знань. 
ЗКЗ. Здатність управляти, виявляти ініціативу та 
підприємливість, забезпечувати якість виконуваних робіт. 
ЗК4. Знання та розуміння предметної області професійної 
діяльності, застосування методів наукового пізнання. 
ЗК5. Здатність до проведення наукових досліджень, пошуку, 
оброблення та аналізу інформації. 
ЗК6. Здатність презентувати результати проведених наукових 
досліджень, підготувати наукову публікацію. 
ЗК7. Здатність спілкуватися з науковцями, представниками 
інших професійних груп різного рівня, вести переговори. 
ЗК8. Навички здійснення безпечної діяльності. 

Спеціальні 
(фахові) 
компетентності 

КС1. Бути обізнаним із найновішими теоріями, 
інтерпретаціями, методами і практичними прийомами 
маркетингу. 
КС2. Бути здатним критично інтерпретувати результати 
останніх теоретичних та практичних досліджень у сфері 
маркетингу. 
КСЗ. Здатність проведення самостійних досліджень та 
інтерпретації їх результатів у предметній області маркетингу. 
КС4. Бути здатним зробити оригінальний внесок у розвиток 
теорії та практики маркетингу. 
КС5. Здатність демонструвати оригінальність і творчий 
підхід до роботи за фахом. 
КС6. ' Здатність до діагностування різних аспектів 
маркетингової діяльності ринкового суб'єкта, здійснення 
маркетингового аналізу та прогнозування. 
КС7. Здатність до визначення комплексу ефективних засобів 
управління маркетинговою діяльністю. 
КС8. Здатність розробляти маркетингову стратегію 
ринкового суб'єкта та шляхи її реалізації з урахуванням 
міжфункціональних зв'язків. 
КС9. Здатність до управління маркетинговою діяльністю 
ринкового суб'єкта на рівні організації, підрозділу, групи, 
мережі. 
КС10. Здатність управляти проектами в сфері маркетингової 
діяльності. 
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7 - Програмні результати навчання 
Знання 1. знання із найновіших теорій, методів і практичних 

прийомів маркетингу; 
2. розуміння наукової і практичної літератури, нових 
досягнень в маркетинговій теорії та практиці, 
здійснювати внесок у їх розвиток; 
3. знання наукових засад і розуміння практичних 
аспектів підвищення ефективності маркетингової 
діяльності; 
3. поглиблені знання у вибраній спеціалізації; 
4. розуміння сутності та особливостей застосування 
маркетингових інструментів у процесі прийняття 
маркетингових рішень. 

Уміння 1. Демонструвати належний рівень знань із найновіших 
теорій, методів і практичних прийомів маркетингу. 
2. Розуміти наукову і практичну літературу, нові 
досягнення в маркетинговій теорії та практиці, 
здійснювати внесок у їх розвиток. 
3. Визначати науково-дослідні задачі, збирати 
необхідну для їх вирішення інформацію, аналізувати її 
та формулювати висновки. 
4. Володіти навичками, достатніми для проведення 
власних досліджень та прийняття рішень у сфері 
маркетингу. 
5. Демонструвати вміння розробляти стратегію і 
тактику маркетингової діяльності, в т. ч. у 
міжнародному середовищі. 
6. Здійснювати презентації, оприлюднювати результати 
наукових і прикладних досліджень, маркетингових 
проектів. 
7. Демонструвати знання наукових засад і розуміння 
практичних аспектів підвищення ефективності 
маркетингової діяльності. 
8. Обґрунтовувати зміни і вдосконалення в системі 
маркетингу, реалізація яких необхідна для отримання 
позитивних результатів роботи ринкового суб'єкта. 
9. Застосовувати наукові підходи та методи для 
формування креативних інноваційних рішень у сфері 
маркетингу. 
10. Використовувати методи міжособистісної 
комунікації при вирішенні колективних задач, веденні 
переговорів, наукових дискусій. 
11: Виявляти розуміння сутності та особливостей 
застосування маркетингових інструментів у процесі 
прийняття маркетингових рішень. 
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12. Розв'язувати складні маркетингові проблеми і 
вирішувати задачі в умовах невизначеності із 
застосуванням сучасних управлінських підходів, 
методів, прийомів. 
13. Використовувати методи маркетингового 
стратегічного аналізу та інтерпретувати його результати 
з метою вдосконалення маркетингової діяльності 
ринкового суб'єкта. 
14. Здійснювати діагностування та стратегічне й 
оперативне управління маркетингом задля розробки та 
реалізації маркетингових стратегій, проектів і програм. 
15. Формувати маркетингову систему взаємодії, 
будувати довгострокові взаємовигідні відносини з 
іншими суб'єктами ринку. 
16. Керувати маркетинговою діяльністю ринкового 
суб'єкта, а також його підрозділів, груп і мереж, 
визначати критерії та показники її оцінювання. 
17. Дотримуватися правил безпеки та екологічних 
стандартів в процесі маркетингової діяльності. 

Комунікація 1. Уміння ефективно спілкуватись на професійному та 
соціальному рівнях, включаючи усну та письмову 
комунікацію іноземною мовою; 
2. Уміння представляти та обговорювати отримані 
результати та здійснювати трансфер набутих знань; 

Автономія і 
відповідальність 

1. Здатність адаптуватись до нових умов та самостійно 
приймати рішення; 
2. Здатність усвідомлювати необхідність навчання 
впродовж усього життя з метою поглиблення набутих 
та здобуття нових фахових знань; 
3. Здатність відповідально ставитись до виконуваної 
роботи та досягати поставленої мети з дотриманням 
вимог професійної етики; 
4. Здатність демонструвати розуміння засад охорони 
праці, електробезпеки та їх застосування. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми 
Кадрове 
забезпечення 

У викладанні навчальних дисциплін нормативної 
частини змісту навчання беруть участь доктори наук, 
професори, кандидати наук, доценти, фахівці даної 
галузі знань, які мають певний стаж практичної, 
наукової та педагогічної роботи 

Матеріально-
технічне 
забезпечення 

Матеріально-технічна база випускової кафедри 
маркетингу забезпечує якісне проведення всіх видів 
занять, передбачених навчальними планами та 
програмами. 
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Інформаційне та 
навчально-
методичне 
забезпечення 

Основними джерелами інформаційного забезпечення є 
методичний фонд кафедри, бібліотеки університету з їх 
фондами та електронні засоби інформації 

9 - Академічна мобільність 
Національна 
кредитна 
мобільність 

На основі двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та іншими університетами України 

Міжнародна 
кредитна 
мобільність 

У рамках програм ЄС Еразмус+ та Горизонт на основі 
двосторонніх договорів між Кременчуцьким 
національним університетом імені Михайла 
Остроградського та навчальними закладами країн-
партнерів 

Навчання 
іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Можливе, після вивчення іноземними здобувачами 
української, російської або англійської мов 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної/наукової програми та їх 
логічна послідовність 

2.1. 
Шифр 

за 
ОПП 

Назва дисципліни Розподіл за семестрами Креди-
тів 

ЕСТ8 

Шифр 
за 

ОПП 

Назва дисципліни 
Екза-
мен 

Диф. 
залік 

Курсові 
Креди-

тів 
ЕСТ8 

Шифр 
за 

ОПП 

Назва дисципліни 
Екза-
мен 

Диф. 
залік проек-

ти 
робо-

ти 

Креди-
тів 

ЕСТ8 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Нормативні компоненти освітньої програми 

1.1. Цикл гуманітарної та соціально-економічної підготовки (шифр ГЕ) 
1.1.1 ГЕ Глобальна економіка 10 4 
1.1.2 ГЕ Соціальна відповідальність 9 4 
1.1.3 ГЕ Інноваційний розвиток підприємства 10 4 
1.1.4 ГЕ Основи законодавства України 9 3 

1.2. Цикл дисциплін професійної підготовки (шифр - ПП) 

1.2.1 
ПП 

Стратегічний маркетинг 9 9 5 

1.2.2 
ПП 

Рекламний менеджмент 9 5 

1.2.3 
ПП 

Маркетинговий менеджмент 10 4 

1.2.4 
ПП 

Логістичний менеджмент 10 10 4 

2. Вибіркові компоненти освітньої програми 
2.1. Професійно орієнтовані компоненти (шифр ВПО) 

Варіант А 
2.1.1ВПО Товарна інноваційна політика 9 5 
2.1.2ВПО Програмне забезпечення маркетингових рішень 10 4 
2.1.3ВПО Маркетинг відносин 9 4 
2.1.4В ПО Кон'юнктура ринку товарів і послуг 10 4 
2.1.5ВПО Логіка та етика професійних суджень у маркетингу 9 4 
2.1.6ВПО Інтернет маркетинг 10 3 
2.1.7В ПО Прямий маркетинг 11 4 

Варіант Б 
2.1.1ВПО Інноваційна діяльність 9 5 
2.1.2ВПО Моделювання маркетингової діяльності 10 4 
2.1.3ВПО Етика професійних суджень в маркетингу 9 4 
2.1.4ВПО Маркетингове управління підприємством 10 4 
2.1.5ВПО Маркетинг на фінансових ринках 9 4 
2.1.6В ПО Конфліктологія 10 3 
2.1.7ВПО Управління брендами 11 4 

2.2 Компоненти вільного вибору студентів 
2.2.1 

свпо 
Методологія маркетингових досліджень 11 3,5 

2.2.2 
свпо 

Сучасні конкурентні стратегії маркетингу 11 3 

2.2.3 
свпо 

Медіапланування 10 3 

3. Практична підготовка 
3.1 пп Переддипломна практика 11 9 
3.2 ПП Магістерська робота 9 
3.3 пп Атестація 1,5 

Всього за кожним варіантом 90 
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2.2. Структурно-логічна схема ОП 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 075 

«Маркетинг» проводиться у формі захисту атестаційної роботи магістра та 
завершується видачею документу встановленого зразка про присудження йому 
ступеня магістра із присвоєнням кваліфікації: Магістр з маркетингу. 

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 

4. Матриця відповідності програмних компетентностей компонентам 
освітньої програми 

с̂ і ТІ- ІО (о4 00 

ОК
 1

.1
 

ОК
 1

.2
 

ОК
 1

.3
 

ОК
 1

.4
 

ОК
 2

.1 

ОК
 2

.2
 

ОК
 2

.3
 

ОК
 2.

4 из *** 

см 
иа Я 
ГІ 
рз — 

Р5 
в 
сі 
РО 03 

сч 
РЗ оо ^ 

рз 03 

сч 
Ш со 
ІГ> 

ра оо 

гч 
М 
в 
чо Т—< 
ш 03 

(4 
У5 
00, 

ш со 

Гчі 
РО 
в оо 

реї 03 

сч 
РО 
00 
о^ 
ра 03 

О
К

З.
І 

ОК
 3.

2 

О
КЗ

.З
 

ЗК1 + + + + + 

ЗК2 + + + + + 

ЗКЗ + + + 

ЗК4 + + + + 

ЗК5 + ~г + + 

ЗК6 + + + 

ЗК7 + + + 

ЗК8 + + 

КС1 + + + 

КС2 + + 

ксз + + + + 

КС4 + + + + + 

КС5 + + + + 

КС6 + + + + + + + 

КС7 + + + + + 

КС8 + + + 

КС9 + + + + + + + + + 

КС1 
0 + + + + 
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5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентам освітньої програми 
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 1
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Б 
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1.
6 
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1.9
 

(В
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2.
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О
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О
К

 3
.2

 

О
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З.
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ПРН 1 + + + + 
ПРН 2 + 
ПРНЗ + + + + 
ПРН 4 + + + + + + 
ПРН 5 + + + + + 
ПРН 6 + + + + + + 
ПРН 7 + + + + 
ПРН 8 + + + + + 
ПРН 9 + + + 

ПРН 10 + + + + 
ПРН 11 + + + 
ПРН 12 + + + + + 
ПРН 13 + + + + + + 
ПРН 14 + + + + 
ПРН 15 + + + + 
ПРН 16 + + + 
ПРН 17 + + + 
ПРН 18 + + + + 
ПРН 19 + + + 
ПРН 20 + + + + + 
ПРН 21 + + + 
ПРН 22 + + + 
ПРН 23 + + 
ПРН 24 + + 
ПРН 25 + + 
ПРН 26 + + 




