
075 МАРКЕТИНГ 

 

Галузь знань 07- Управління та адміністрування 

Освітньо-професійна  

програма 

Бакалавр – Маркетинг 

Магістр- Маркетинг 

Освітні ступені та 

кваліфікація 

ОС бакалавр – бакалавр з маркетингу (денна, заочна) 

ОС магістр – магістр з маркетингу (денна, заочна) 

 

Термін навчання 

3 роки 10 місяців бакалавр 

1 рік 4 місяці магістр 

 

Об’єкт діяльності 

випускника 

Маркетингова діяльність як форма взаємодії суб’єктів ринкових 

відносин для задоволення їх економічних та соціальних 

інтересів. 

Вид діяльності 

випускника 

Логічно і послідовно відтворювати отримані знання предметної 

області маркетингу, як сучасної концепції управління бізнесом; 

понятійно-категорійний апарат, принципи, функції, концепції 

маркетингу та їх історичні передумови; специфіку діяльності 

ринкових суб’єктів у різних сферах та на різних типах ринків; 

формувати зміст маркетингової діяльності, розробляти 

маркетингові стратегії та формувати управлінські рішення у сфері 

маркетингу; критично аналізувати й узагальнювати положення 

предметної області сучасного маркетингу, використовувати 

теоретичні положення маркетингу для інтерпретації та 

прогнозування явищ і процесів у маркетинговому середовищі,  

проваджувати маркетингову діяльність на основі розуміння 

сутності та змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків між 

її складовими, коректно застосовувати методи, прийоми та 

інструменти маркетингу, проводити маркетингові дослідження у 

різних сферах маркетингової діяльності, визначати вплив 

функціональних областей маркетингу на результати господарської 

діяльності ринкових суб’єктів, розробляти маркетингове 

забезпечення розвитку бізнесу в умовах невизначеності, 

використовувати інструментарій маркетингу в інноваційної 

діяльності,  використовувати маркетингові інформаційні системи в 

ухваленні маркетингових рішень і розробляти рекомендації щодо 

підвищення їх ефективності.  

Первинні посади 

у сфері діяльності 

 консультант з маркетингу, 

 консультант з ефективності підприємництва, 

 рекламіст, 

 фахівець-аналітик з дослідження товарного ринку, 

 фахівець із зв'язків з громадськістю та пресою 

 фахівець з інтерв’ювання,  

 агент рекламний,  

 представник з реклами,  

 організатор з постачання,  

 організатор із збуту, 

 агент торговельний, 

 агент комерційний, 

 мерчендайзер, 



 торговець комерційний,  

 торговець (обслуговування бізнесу та реклами). 

Основні дисципліни 

 Маркетинг 

 Маркетингова цінова політика 

 Маркетингова товарна політика 

 Маркетингва політика розподілу 

 Маркетинг промислового підприємства 

 Інформаційні системи і технології в маркетингу 

 Інфраструктура товарного ринку 

 Маркетинг послуг 

 Міжнародний маркетинг 

 Логістичний менеджмент 

 Стратегічний маркетинг 

 Маркетинговий менеджмент 

 Рекламний менеджмент 

 

Випускаюча кафедра   Бізнес адміністрування, маркетингу і туризму 

Завідувач кафедри Труніна Ірина Михайлівна, доктор економічних наук, професор 

Контакти 

вул. Першотравнева, б. 20, м. Кременчук, Полтавська обл., 

корпус №5, 5 поверх 

Кафедра БАМТ (05366) 3-62-78 

Приймальна комісія університету (05366) 3-20-02 

E-mail: kafedraturizma02@gmail.com 
 


