




1. Преамбула 

1. ВНЕСЕНО кафедрою економіки МДПУ імені Богдана Хмельницького,  

15 лютого 2017 р., протокол № 8. 

 

2. ВВЕДЕНО В ДІЮ наказом ректора від "11" травня 2017 р.  № 79/01-06  

як тимчасовий документ до введення Стандарту вищої освіти за відповідним 

рівнем вищої освіти за спеціальністю 075 Маркетинг. 

 

3. ВВЕДЕНО ВПЕРШЕ  

 

4. РОЗРОБНИКИ: 
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по-батькові 
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голова проектної групи, завідувач 
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кафедри економіки, 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 

 

Біляєв Сергій 

Сергійович 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 
 

Данилова Олена 

Анатоліївна 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 
 

Грибова Діана 

Вікторівна 

к.е.н., доцент кафедри економіки 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 
 

Ніколаєвич 

Олександра 

Вікторівна 

викладач-стажист кафедри економіки 

МДПУ імені Богдана Хмельницького 
 

Букреєв Дмитро  

Олександрович 

голова студентської ради факультету 

інформатики, математики та економіки 
 

Москаленко 

Олексій 

Григорович 

директор ВП "Мелітопольський 

моторний завод" 

ПАТ "ЗАЗ" 

 

 

 

 

 



2. Загальна характеристика 

 

Ступінь вищої освіти Перший бакалаврський 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 

Спеціальність 051 Економіка 

Спеціалізація Маркетинг товарів та послуг 

Академічна кваліфікація Бакалавр з маркетингу за спеціалізацією 

маркетинг товарів та послуг 

Професійна кваліфікація - 

Тип диплома та обсяг програми Одиничний, 240 кредитів /  

3 роки 10 місяців 

Вищий навчальний заклад Мелітопольський державний 

педагогічний університет імені  

Богдана Хмельницького 

Акредитаційна інституція Національна агенція забезпечення якості 

вищої освіти 

Рівень програми Перший (бакалаврський) рівень – 6 рівень 

НРК, FQ-EHEA – перший цикл,  

EQF LLL – 6 рівень 

Мета програми Підготувати маркетологів високого рівня, 

які володіють фундаментальними 

знаннями і практичними навичками з 

ефективного управління маркетинговою 

діяльністю підприємств. 

Предметна область Об’єкти вивчення та діяльності: 

загальноекономічні та професійні знання, 

вміння та навички для виконання 

професійних функцій та типових задач 

діяльності у сфері маркетингу  

Цілі навчання: підготовка 

висококваліфікованого фахівця з 

маркетингу, здатного вирішувати 

завдання, пов’язані з діагностичною,  

плановою (в т.ч. прогнозною), 

аналітичною діяльністю та управлінням 

маркетингом на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм 

власності та видів економічної діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: 

Інтеграція фахової підготовки в галузі 

маркетингу, практичне застосування 

маркетингового інструментарію в 

діяльності різногалузевих підприємств 

Методи, методики та технології: методи 



та технології проведення маркетингових 

досліджень; дослідження маркетингового 

середовища;  сегментування ринку; 

діагностика конкурентоспроможності 

підприємства; технології формування 

конкурентних переваг та ін. 

Інструменти або обладнання: 

маркетингові дослідження; 

маркетингова інформаційна система; 

Глобальна мережа; інформаційні системи 

маркетингу; маркетингові аналітичні 

системи 

Основний фокус програми та 

спеціалізації 

 Професійна лінія програми  підготовки 

фахівців з маркетингу має спеціалізацію – 

маркетинг товарів та послуг. 

Орієнтація програми Програма професійна прикладна. 

Структура програми передбачає 

оволодіння базовими знаннями щодо 

прийняття управлінських рішень у 

різних сферах маркетингу, обґрунтування 

рекомендацій щодо формування 

комплексу маркетингу. Уміння збору 

і обробки первинної та вторинної 

інформації, прогнозування і 

моделювання; технологіями і 

методами проведення маркетингових 

досліджень; навичками сегментації і 

позиціонування. Здатність 

формувати та управляти товарним 

асортиментом підприємства, 

впроваджувати оптимальну цінову 

політику. Володіння навичками 

проектування і проведення рекламних 

кампаній, організації, планування й 

оцінки результатів у рекламі, 

стимулюванні. 

Проведення аналізу ринкової ситуації, 

оцінки споживчої поведінки для вибору 

оптимальних систем збуту та каналів 

збуту. Застосування маркетингових 

інструментів на промисловому, 

міжнародному ринку, 

ринку послуг. Уміти оцінити результати 

маркетингової діяльності підприємства за 

допомогою інструментів маркетингового 



контролю та аудиту. 

Особливості програми Програма реалізує підвищення рівня 

знань та навичок з управління  

маркетинговою діяльністю організації та 

підприємств. Орієнтована на спеціальну 

підготовку маркетологів, відповідно до 

вимог ринку праці, ініціативних та 

здатних до швидкої адаптації до 

сучасного бізнес-середовища. Враховує 

сучасні вимоги до вирішення практичних 

питань шляхом використання тренінгових 

методів навчання. Формує маркетологів з 

новим перспективним способом 

мислення, здатних застосовувати 

інноваційні стратегічні рішення щодо 

вимог ринку, які швидко змінюються в 

сучасній економіці.  

Працевлаштування випускників Види економічної діяльності (за КВЕД); 

створення та проведення рекламних 

кампаній;  проведення маркетингових 

кампаній та інших рекламних послуг 

задля залучення й утримання клієнтів; 

дослідження ринку; організацію зустрічей 

і показів; виробництво рекламних 

повідомлень; 

Професійні назви робіт (за ДКП); 

Директор з маркетингу; 

Начальник відділу збуту (маркетингу); 

Начальник відділу (з реклами, зв'язків з 

громадськістю; 

Консультант з маркетингу; 

Менеджер (управитель) з маркетингу; 

Молодший науковий співробітник 

(маркетинг, ефективність господарської 

діяльності, раціоналізація виробництва); 

Науковий співробітник (маркетинг, 

ефективність господарської діяльності, 

раціоналізація виробництва); 

Науковий співробітник-консультант 

(маркетинг, ефективність господарської 

діяльності, раціоналізація виробництва); 

Торговець (обслуговування бізнесу та 

реклами); 

Фахівець з методів розширення ринку 

збуту (маркетолог); 



Рекламіст; 

Економіст із збуту; 

Директор малої фірми (страхової, 

аудиторської, рекламної і т. ін.); 

Керуючий агентством (страховим, 

торговельним, нерухомості, рекламним і 

т.ін.); 

Менеджер (управитель) з реклами; 

Менеджер (управитель) із збуту; 

Організатор із збуту. 

Продовження освіти (академічні 

права) 

Можливість навчання за програмою 

другого рівня за цією або спорідненими 

галузями знань. 

Підходи до викладання та 

навчання. 

Викладання проводиться у вигляді: лекції, 

мультимедійних лекцій, інтерактивних 

лекцій, семінарів, практичних занять, 

самостійного навчання, індивідуальних 

занять тощо. 

Система оцінювання Усні та письмові екзамени, заліки, захист 

звіту з виробничої практики, захист 

кваліфікаційної роботи. 

 

3. Обсяг кредитів ЄКТС, необхідний для здобуття відповідного ступеня 

вищої освіти – 240 кредитів / 3 роки 10 місяців. 

 

4. Перелік компетентностей випускника 

 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розв’язувати складні спеціалізовані задачі 

та практичні проблеми у певній галузі професійної 

діяльності або у процесі навчання, що передбачає 

застосування певних теорій та методів відповідної 

науки і характеризується комплексністю та 

невизначеністю умов. 

Загальні 

компетентності 

1. Здатність до абстрактного мислення, застосування  

методів наукового пізнання. 

2. Здатність вчитися й оволодівати сучасними 

знаннями, генерувати нові ідеї. 

3. Здатність виявляти ініціативу та підприємливість, 

мотивувати людей та рухатися до спільної мети, бути 

наполегливим у досягненні поставлених завдань і 

взятих обов’язків. 

4. Знання та розуміння предметної області 

професійної діяльності. 

5. Здатність застосовувати професійні знання у 



практичних ситуаціях, уміння виявляти, ставити та 

вирішувати проблеми, приймати обґрунтовані 

рішення. 

6. Здатність до проведення досліджень, пошуку, 

оброблення та аналізу інформації. 

7. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій, пакетів прикладних 

програм, економіко-математичних методів та 

моделей. 

8. Здатність професійно спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово. 

9. Здатність працювати в команді та автономно, 

навички міжособистісної взаємодії. 

10. Здатність спілкуватися з представниками інших 

професійних груп різного рівня. 

11. Здатність працювати в міжнародному 

середовищі. 

12. Здатність діяти соціально відповідально на 

основі етичних принципів, прагнення до збереження 

довкілля. 

Спеціальні  

(фахові, предметні) 

компетентності 

1. Здатність демонструвати розуміння основ та історії 

розвитку теорії маркетингу. 

2. Здатність логічно і послідовно передавати 

отримані базові знання предметної області 

маркетингу. 

3. Здатність сприймати нову інформацію й 

інтерпретувати її в контексті вже засвоєної 

маркетингової інформації. 

4. Здатність демонструвати розуміння сутності та 

змісту теорії маркетингу і функціональних зв'язків 

між її складовими. 

5. Здатність критично аналізувати й узагальнювати 

положення предметної області сучасного маркетингу. 

6. Здатність коректно застосовувати методи, прийоми 

та інструменти маркетингу. 

7. Здатність демонструвати розуміння особливостей 

досліджень, пов'язаних зі специфікою предметної 

області маркетингу. 

8. Здатність визначати вплив функціональних 

областей маркетингу на результати господарської 

діяльності ринкових суб’єктів. 

9. Здатність розробляти маркетингове забезпечення 

розвитку бізнесу в умовах невизначеності. 

10. Здатність демонструвати розуміння 

маркетингового забезпечення інноваційної 



діяльності. 

11. Здатність до розуміння функціонування і 

використання сучасних інформаційних систем 

підтримки маркетингових управлінських рішень та 

розроблення рекомендацій щодо підвищення їх 

ефективності. 

12. Здатність демонструвати розуміння законів та 

закономірностей функціонування ринку, поведінки 

його суб’єктів. 

13. Здатність обґрунтовувати, презентувати і 

впроваджувати результати досліджень. 

14. Здатність провадження ефективної 

маркетингової діяльності ринкового суб’єкта в крос-

функціональному розрізі. 

15. Здатність пропонувати вдосконалення щодо 

функцій маркетингової діяльності. 

 

 

5. Нормативний зміст підготовки здобувачів вищої освіти, сформульований у 

термінах результатів навчання 

 

Програмні результати навчання. 

 

1. Показати належний рівень знань у сфері маркетингу, стійке розуміння 

принципів побудови й розвитку його теорії. 

2. Визначати способи аналізу й передбачення ринкових явищ та процесів на 

основі застосування фундаментальних принципів, теоретичних знань і 

прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності. 

3. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних 

завдань у сфері маркетингу. 

4. Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні 

та маркетингові показники, обґрунтовувати управлінські рішення на основі 

використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію. 

5. Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем 

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

6. Визначати функціональні області маркетингової діяльності ринкового 

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

показники, які характеризують результативність такої діяльності. 

7. Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а 

також програмні продукти, необхідні для належного провадження 

маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового 

інструментарію. 

8. Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової 

діяльності ринкового суб’єкта, гнучко адаптуватися до змін маркетингового 

середовища. 



9. Усвідомлювати ризиковий характер провадження маркетингової 

діяльності, враховувати рівень невизначеності маркетингового середовища 

при прийнятті управлінських рішень. 

10. Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти 

прийняття управлінських рішень фахівцям і нефахівцям у сфері маркетингу, 

представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта. 

11. Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та 

здійснювати маркетингові функції ринкового суб’єкта. 

12. Набути навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до 

нових знань, бути критичним і самокритичним. 

13. Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички 

підприємницької та управлінської ініціативи. 

14. Виконувати функціональні обов’язки в групі під керівництвом лідера, 

приймати нестандартні маркетингові рішення. 

15. Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних 

міркувань, поваги до різноманіття та міжкультурності. 

16. Підвищувати рівень особистої професійної підготовки. 

17. Оволодіти навичками письмової та усної професійної комунікації 

державною й іноземною мовами, а також належного використання 

професійної термінології. 

 

 

6. Обсяг програми за нормативною частиною та частиною вільного вибору 

студентів.



6.1. Визначення навчальних дисциплін відповідно до програмних компетентностей та результатів навчання 

 

Компетентності, якими повинен оволодіти 

здобувач 
Програмні результати навчання 

Найменування 

навчальних 

дисциплін, 

практик 

I. Цикл загальної підготовки 

Здатність використовувати 

загальнонаукові (філософські) 

компетенції, спрямовані на формування 

системного наукового світогляду, 

методологічної культури, науковці, його 

креативне мислення, філософського 

осмислення шляхів формулювання нових 

ідей, історичного досвіду розв`язання 

проблем в галузі дослідницько-

інноваційної діяльності, професійної 

наукової етики. 

Вміти працювати з науковими матеріалами у напрямку їх 

узагальнення і філософської інтерпретації. 

Вміти працювати з категоріальним апаратом філософії, а 

також будь-якої іншої галузі знання, доводячи їх до рангів 

дослідницьких інструментів. 

Розуміти природу криз наук, що періодично виникають, 

приймати нові парадигми у науковому знанні. 

Вміти аналізувати історію взаємодії філософії і науки та 

визначати роль філософської науки у сучасному житті. 

Філософія науки 

Здатність представляти свої наукові 

результати іноземної мовою та розуміти 

іншомовні наукові тексти у сфері 

економічних наук. 

Здатність до письмової та усної 

комунікації іноземною мовою. 

Вміти демонструвати навички оперування фаховою 

термінологією (економічною) іноземною мовою, 

редагувати, коригувати та перекладати наукові тексти. 

Вміти вести бесіду іноземною мовою в межах професійної 

тематики, дотримуватись граматичних і фонетичних норм. 

Іноземна мова 

Здатність до розуміння базових 

історичних категорій та концепцій, які 

описують фундаментальну природу 

історичного процесу. 

Визначати головні етапи розвитку 

Вміти визначати соціально-культурні цінності та норми, 

створені в процесі розвитку суспільства. 

Застосовувати знання та вміння щодо специфіки логічного 

мислення та наукового пізнання у процесі професійного 

вдосконалення. 

Історія та 

культура України 



історичної думки та її основні досягнення; 

визначати базові історичні методи. 

Використовувати історичну спадщину для 

формування основ світогляду. 

Здатність до усвідомлення базових засад 

соціального буття, закономірностей 

історичного процесу. 

Визначати соціально-культурні цінності 

та норми, створені в процесі розвитку 

суспільства. 

Застосовувати знання та вміння щодо 

специфіки логічного мислення та 

наукового пізнання у процесі 

професійного вдосконалення. 

Творчо та креативно мислити; критично 

оцінювати якість інформації. 

Творчо та креативно мислити; критично оцінювати якість 

інформації. 

Здатність використовувати основні 

положення і методи соціальних, 

гуманітарних та економічних наук при 

вирішенні соціальних і професійних 

завдань, прагнення знайти практичне 

застосування своїм науково-

обґрунтованих висновків, 

спостереженнями й досвідом, отриманим 

у результаті пізнавальної професійної 

діяльності у сфері світової політики і 

міжнародних відносин. 

Вміти здійснювати пошук інформації за отриманим 

завданням, збір, аналіз даних, необхідних для вирішення 

поставлених соціально-економічних завдань; прогнозувати 

на основі стандартних теоретичних моделей поведінку 

економічних агентів, розвиток економічних процесів та 

явищ на мікро - і макрорівнях. 

Економічна теорія 

Здатність систематизувати, узагальнити, 

критично осмислити та адекватно оцінити 

Вміти узагальнювати та аналізувати конкретні економічні 

події та відносини у суспільстві; аналізувати зміст і роль 

Історія економіки 

та економічної 



нагромаджений в історії зарубіжний та 

вітчизняний історико-економічний досвід. 

Здатність використовувати здобуті знання 

при вивченні інших економічних 

дисциплін, у практичній діяльності, для 

аналізу сучасної економіки, визначення 

історичного походження і причинно-

наслідкового механізму сучасних 

економічно-соціальних проблем України 

та світового економічного розвитку. 

кожної економічної теорії, її місця в загальній логіці 

розвитку економічної думки; дослідити причини 

виникнення, розвитку та відчуження економічних 

концепцій на різних історичних етапах; застосовувати різні 

методи: від наукової абстракції, аналізу та синтезу до 

математичного моделювання економічних процесів і явищ; 

виявити співвідношення між економічними теоріями та 

економічними подіями у суспільстві на різних етапах його 

розвитку; оцінювати вплив сучасних теорій на економічну 

політику різних країн, а також можливість їх використання 

в Україні. 

думки 

Спроможність формулювати проблеми 

математично та в символьній формі з 

метою спрощення їхнього аналізу й 

розв’язання; Спроможність подавати 

математичні міркування та висновки з них 

у формі, придатній для цільової аудиторії, 

до якої звертаються, як усно, так і 

письмово, а також розуміти математичні 

міркування інших осіб, залучених до 

розв’язання тієї самої задачі; 

Спроможність виражати терміни 

специфічної предметної області мовою 

математики; 

Здатність до кількісного мислення; 

Спроможність розуміти проблеми та 

виділяти їхні суттєві риси; 

Спроможність розробляти математичну 

модель ситуації з реального світу та 

Володіти основами математичних дисциплін, у яких 

вивчаються моделі природничих та соціальних процесів, 

основами математичних теорій, що використовуються при 

математичному моделюванні; 

Володіти основними математичними методами аналізу, 

прогнозування та оцінки параметрів моделей, базовими 

математичними способами інтерпретації числових даних 

та основними принципами функціонування природничих 

процесів. 

Розв’язувати задачі з математичною строгістю та 

математичними методами, перевіряти умови виконання 

математичних тверджень, переносити умови та твердження 

на нові класи об’єктів, знаходити й аналізувати 

відповідності між поставленою задачею й існуючими 

моделями; 

Застосовувати методи математичного аналізу для 

дослідження функцій однієї та багатьох дійсних змінних; 

Використовувати основні методи теорії ймовірностей, 

Математика для 

економістів 



переносити математичні знання у 

нематематичні контексти; 

Здатність проводити обчислення в рамках 

основних математичних моделей та 

застосовувати необхідні математичні 

методи; 

Спроможність отримувати якісну 

інформацію на основі кількісних даних. 

теорії випадкових процесів і математичної статистики для 

дослідження випадкових явищ, перевірки гіпотез, обробки 

реальних даних та аналізу тривалих випадкових явищ ; 

Розв’язувати основні математичні задачі аналізу даних, 

застосовувати базові загальні математичні моделі для 

специфічних ситуацій, навички управління інформацією, 

принципи комп’ютерного забезпечення статистичного 

аналізу даних. 

 

здатність розуміти математичні методи і 

ґрунтовані на їх основі моделі, які 

призначені для підтримки управлінських 

рішень у сфері регулювання економічних 

систем; 

здатність проводити аналіз реальних задач 

економіки, здійснювати вибір моделі 

задачі, оптимального методу і засобів 

розв'язку, здійснювати оцінку отриманих 

результатів; 

здатність розуміти теоретичні засади 

оптимізаційних методів та моделей 

дослідження широкого кола теоретичних 

та прикладних проблем економіки. 

Вміти здійснювати класифікацію моделей, розробляти 

базові економіко-математичні моделі, визначати склад 

основних показників, за якими можна оцінити змінні, 

оцінити математичну модель за визначеними показниками, 

здійснювати економічний аналіз отриманої моделі, 

розкрити економічний зміст основних характеристик 

моделі. 

Оптимізаційні 

методи та моделі 

Здатність до засвоєння основних 

принципів, методів та інструментарію 

щодо постановки економетричних задач,  

методів їх розв’язування та аналізу з 

метою широкого використання в 

економіці та підприємництві.   

Застосовувати методи моделювання в ході проведення 

будь-яких аналітичних досліджень в сфері економіки. 

Використовувати економетричні методи в сфері економіки, 

зокрема до економічних систем і процесів, що притаманні 

ринковій економіці; 

Володіти достатнім математичним інструментарієм для 

Економетрика 



здатність розуміти ролі економетричного 

моделювання, розкриття основних 

принципів та функцій;   

здатність використовувати основні 

методи економетричного моделювання; 

здатність будувати та аналізізувати 

прикладні економетричні  моделі та 

висвітлювати особливості практичних 

аспектів їх використання в економіці та 

підприємництві 

 

проведення прикладних і фундаментальних досліджень у 

сфері економічного моделювання та прогнозування.  

Здатність виявляти закономірності 

функціонування сучасної економіки  

на мікро- та макрорівні  

Здатність визначати сегментацію ринку 

праці, структуру попиту та пропозиції, 

зайнятості та безробіття.  

Володіти методами, прийомами та 

інструментарієм оцінки результатів  

функціонування та розвитку економічних 

систем на мікро, мезо, макро- рівнях  

Здатність до застосовування  

базових знань, аналізу теорії, принципів, 

засобів й інструментів реалізації 

міжнародних валютно- 

фінансових та кредитних відносин 

 

 

Знати та використовувати економічну термінологію, 

пояснювати базові  

концепції мікро- та макроекономіки.  

Демонструвати стійке розуміння принципів економічної 

науки,  

особливостей функціонування економічних систем.  

Вміти аналізувати процеси державного та ринкового 

регулювання  

соціально-економічних і трудових відносин. 

Уміння самостійно аналізувати діяльність підприємства за 

допомогою знань про загальні закономірності поведінки в 

різних моделях ринку та про механізми прийняття 

оптимальних рішень мікроекономічними системами в 

умовах обмеженості ресурсів з метою забезпечення 

економічної вигоди. 

Демонструвати знання і розуміння економічних понять, 

наукових економічних теорій та методів. 

Макроекономіка 

та мікроекономіка 

Здатність учитися; Мати цілісне уявлення про політичні передумови Логіко-політичні 



Здатність до критики й самокритики, 

креативність,  

Здатність до системного мислення, 

адаптивність і комунікабельність; 

наполегливість у досягненні мети; 

Здатність розуміння необхідності поваги 

до честі та гідності особистості, захисту 

прав і свобод людини і громадянина. 

 

формування інформаційного суспільства; 

Знання предмету, основних принципів логіки, законів та 

категорій логіки, а також їх зміст і взаємозв’язки; 

Мати уявлення про логіку як про сукупність 

взаємопов’язаних елементів, тому не можна зрозуміти 

наступне, не зрозумівши попереднього, а кожен наступний 

елемент є синтезом попередніх; 

Демонструвати вміння самостійно аналізувати різні форми 

міркувань і визначати їх відповідність, або невідповідність, 

формальним законам і правилам; 

Мати навички застосування логічних процедур, які 

безпосередньо присутні в науці і в практиці; 

володіє прийомами доказової і переконливої аргументації; 

Вміти аналізувати ситуації, що формуються у політичній сфері 

життя сучасного суспільства;  

Здійснювати виокремлення інформації, розповсюдження якої 

може нанести шкоду стабільному режиму функціонування 

політичних інститутів; 

Вміти вирішувати суперечності, що виникають між 

людьми на основі різниці у політичних поглядах; 

Формувати стійкі переконання у необхідності і 

обов’язковості формування професійної та політичної 

культури. 

Мати навички ствердження та спростування за законами 

логіки. 

студії 

Розуміння та сприйняття етичних норм 

поведінки відносно інших людей і 

відносно природи (принципи біоетики); 

Здатність учитися; 

Вміти орієнтуватися у системі культурологічного та 

релігієзнавчого знання як цілісного уявлення про основи 

світобудови;  

Вміти застосовувати загальнофілософські принципи та 

Духовно ціннісне 

освоєння світу 



Здатність до критики й самокритики; 

наполегливість у досягненні мети; 

толерантність; 

Здатність розуміння необхідності поваги 

до честі та гідності особистості, захисту 

прав і свобод людини і громадянина; 

 

закони у професійній діяльності; 

Розуміти характерні особливості сучасного етапу розвитку 

культури;  

Володіти навичками аналізу різних типів світобачення, 

використання різних загальнофілософських методів для 

аналізу тенденцій розвитку сучасної культури; 

Демонструвати вміння самостійно аналізувати різні форми 

культурних та релігійних феноменів; 

Аналізувати ситуації, що формуються у культурній сфері 

життя сучасного суспільства;  

Здійснювати виокремлення інформації, розповсюдження якої 

може нанести шкоду стабільному режиму функціонування 

культурних інститутів; 

Здатність показувати знання і розуміння 

основних концепцій, принципів, теорії і 

результатів роботи сучасних 

інформаційних технологій навчання; 

Здатність розуміти і пояснити значення 

термінів в рамках дисципліни; 

Здатність продемонструвати майстерність 

в міркуваннях, маніпуляціях і розв’язку 

задач; 

Здатність надати конструктивні рішення; 

Здатність продемонструвати знання 

різних методів роботи із сучасними 

інформаційними технологіями навчання. 

 

Знати основні поняття, категорії і визначення сучасних 

інформаційних технологій; 

Знати еволюцію сучасних інформаційних технологій; 

Знати основні теоретичні положення сучасних 

інформаційних технологій; 

Знати сутність і зміст інформаційних технологій; 

Знати особливості застосування сучасних інформаційних 

технологій; 

Знати форми і методи реалізації сучасних інформаційних 

технологій; 

Знати сутність, специфіку та функції інформаційних 

технологій в науці і освіті. 

Вміти самостійно аналізувати освітні та наукові завдання з 

метою побудови та застосування сучасних інформаційних 

технологій; 

Вміти застосовувати отримані теоретичні знання для 

Сучасні ТЗН 

організації 

професійної 

діяльності 



розробки та використання інформаційних технологій; 

Вміти розробляти систему інформаційних технологій для 

підвищення ефективності наукової та освітньої діяльності; 

Вміти впливати на процес комунікації в організації на 

основі застосування сучасних інформаційних технологій; 

Вміти застосовувати інноваційні сучасні інформаційні 

технології навчання. 

 

II. Цикл професійної підготовки 

Здатність застосовувати сучасні методи 

дослідження і аналізу ризиків, загрозу і 

небезпек на робочих місцях і виробничих 

об'єктах.  

Здатність впроваджувати організаційні і 

технічні заходи з метою поліпшення 

безпеки праці. 

Здатність та готовність враховувати 

положення законодавчих та правових 

актів з охорони праці при виконанні 

виробничих та управлінських функцій.  

Управління діями щодо запобігання 

виникнення нещасних випадків, 

професійних захворювань та аварій на 

виробництві. 

Розробляти та впроваджувати безпечні технології на 

підприємствах, вміти вибирати оптимальні умови та 

режими праці, проектувати зразки техніки, робочих місць 

на основі сучасних технологічних та наукових досліджень 

в галузі економіки. 

Розробляти та проводити заходи щодо усунення причин 

нещасних випадків та ліквідації аварій на виробництві. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Безпека 

життєдіяльності 

та основи 

охорони праці 

Здатність аналізувати основні загальні 

тенденції та етапи розвитку грошових і 

кредитних систем зарубіжних країн, 

розуміти характер впливу різних чинників 

Вміти: на основі систематизації та субординації знань 

визначити закономірності розвитку грошово-кредитних і 

банківських систем; аналізувати сучасні тенденції в 

розвитку грошових і кредитних систем зарубіжних країн 

Світова економіка 



та історичних подій на формування 

грошових і кредитних систем, а також 

особливості розвитку й сучасного стану та 

структури грошових і кредитних систем 

зарубіжних країн. 

Здатність використовувати інструменти 

аналізу і програмування відкритої 

національної економіки: реального, 

бюджетного, грошового та зовнішнього 

секторів в умовах їх взаємодії з 

міжнародною економікою, уміти 

самостійно оцінювати основні валютні та 

фінансові параметри економічних рішень, 

використовувати інструменти економічної 

політики та отримати навички роботи на 

валютних ринках, робити розрахунки 

різних видів валютних курсів. 

(США, Німеччини, Японії, Великої Британії, Франції, 

Італії, Канади, Росії); зважаючи на досвід зарубіжних 

країн, оцінювати ситуацію та пояснювати характер впливу 

світових тенденцій і зовнішніх чинників на вітчизняну 

грошову та банківську системи; прогнозувати напрями і 

можливі загрози щодо розвитку грошових і кредитних 

систем постсоціалістичних країн з огляду на досвід країн 

Західної Європи та Латинської Америки; набути навичок 

адаптації загальнотеоретичних знань до діяльності 

сучасної банківської системи України. 

Вміти творчо аналізувати стан сучасної системи світового 

господарства та місце України в ній, визначити проблеми й 

тенденції розвитку міжнародної економіки, 

використовувати одержані знання в умовах України та за 

кордоном, виходячи з цілей інтеграції нашої країни в 

сучасну систему світогосподарських зв’язків. 

 

Здатність до аналізу та систематизації 

чинного банківського законодавства 

України, норм міжнародного права, 

законодавства з питань цивільного та 

господарського права, податкової та 

митної політики. 

Здатність роз’яснювати окремі положення 

податкового законодавства, вирішувати 

дискусійні питання, надавати пропозиції 

щодо його удосконалення, 

систематизувати види податків і зборів, 

аналізувати їх структурні зміни як 

Вміти відтворювати та поглиблювати знання з основних 

понять, правил та принципів, теоретичних положень та 

концепцій у сфері фінансів, банківської справи та 

страхування, пояснити, інтерпретувати, перекладати 

сутність ключових фінансово-економічних термінів рідною 

та іноземною мовами, знаходити, перевіряти, 

класифікувати фінансово-економічну інформацію з 

використанням інформаційних і комунікаційних 

технологій, планувати та організовувати роботу в команді, 

використовуючи і модифікуючи методи міжособистісної 

взаємодії під час професійної діяльності. 

Вміти аналізувати наслідки реалізації відповідної 

Банківська 

система 



джерела бюджетних надходжень. податкової політики держави; формувати базу 

оподаткування, розраховувати усі загальнодержавні 

податки та збори, суми податкових зобов’язань з місцевих 

податків і зборів, користуватися нормативно-правовим 

актами і науковою літературою з податкової 

проблематики, планувати на відповідну дату розмір 

податків залежно від форм оподаткування та коригувати 

договірні відносини з урахуванням їх податкових 

наслідків; застосовувати отримані знання у професійний 

діяльності. 

Здатність до ефективної комунікаційної 

взаємодії, до засвоєння нових знань, 

самовдосконалення, системного 

мислення, творчого пошуку, 

комплексного аналізу проблеми, 

прийняття рішень, планування власної 

кар'єри, працювати у команді. 

Здатність до обґрунтування рішень щодо 

необхідності розвитку маркетингової 

діяльності підприємства, розробки 

стратегічних проектів щодо 

маркетингової діяльності, планування 

маркетингу на підприємстві та розробки 

системи стратегічного маркетингу, 

створення умов для посилення мотивації 

персоналу підприємства в реалізації 

маркетингової концепції. 

Вміти організовувати практичну роботу з управління 

людьми в сучасних організаціях; здійснювати аналіз 

діяльності системи управління організації; застосовувати 

різні методи та інструменти систем планування, 

організації, мотивації та контролю роботи підприємства; 

використовувати відповідно до ситуації методи прийняття 

управлінських рішень та здійснювати комплекс дій для їх 

реалізації; налагоджувати та проводити ефективну 

комунікацію в системі управління підприємством; обирати 

та використовувати відповідний ситуації стиль лідерства, 

що ґрунтується на відповідних видах та формах влади та 

управлінського впливу; визначати вплив обраної системи 

стимулювання на ефективність роботи персоналу та при 

необхідності відкоригувати його для забезпечення 

достатньої мотивації. 

Вміти формувати цілі та завдання маркетингу, програму 

маркетингу, націлювати колектив підприємства на 

задоволення потреб споживачів, формувати у споживачів 

сприятливе відношення до запропонованого товару. 

Основи 
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стимулювати збут, організовувати маркетингову діяльність 

на підприємстві та стимулювати його працівників. 

організувати маркетингові комунікації. контролювати та 

аналізувати ефективність маркетингової діяльності 

підприємства.  

Здатність об’єктивно аналізувати 

передумови виникнення, суть, функції та 

характерні ознаки фінансів, структуру 

фінансової системи і принципи її 

побудови, зміст, функціональні ланки, 

умови результативності, тактику 

і стратегію фінансової політики, поняття 

фінансового механізму, його складові 

елементи,теоретичні основи організації, 

функціональні елементи, організаційну 

структуру управління фінансами. 

Вміти чітко обґрунтовувати понятійно-термінологічний 

апарат дисципліни, застосовувати при прийнятті рішень 

фінансові методи, важелі, стимули, санкції; 

використовувати у фінансовій практиці методи управління 

фінансами, фінансового планування, організаційні форми 

контролю; визначати рівень впливу змін у законодавчому 

та нормативно-правовому полі на стан і розвиток 

фінансового ринку та фінансової системи держави, 

здійснювати оцінку світового досвіду розбудови 

фінансової системи та можливостей його застосування у 

вітчизняній практиці. 

Фінанси, гроші та 

кредит 

Здатність до володіння основними 

методами, способами і засобами 

отримання, зберігання, переробки 

інформації. 

Здатність аналізувати типи проектів та 

їхні відмінні ознаки; основні фази і 

структуру проекту, його оточення; 

сутність проектного аналізу; мету та зміст 

проведення проектного аналізу за кожним 

аспектом; концепцію вигод і витрат у 

проектному аналізі; оцінювати проектні 

рішення в умовах ризику та 

невизначеності; визначати проблеми та 

Вміти проводити ідентифікацію та аналіз ключових 

проблем на підприємстві; обґрунтовано визначати 

оптимальні форми подання та реалізації господарських 

рішень; оцінювати рівень ризику підприємницької 

діяльності з використанням економіко-математичних 

методів; проводити прогнозування та аналіз господарських 

рішень; застосовувати економіко-математичні методи та 

моделі в процесі розробки і прийняття господарських 

рішень; здійснювати обґрунтований вибір оптимального 

господарського рішення на підставі критеріїв в умовах 

визначеності, невизначеності та ризиків; здійснювати 

комплексне оцінювання підприємницьких ризиків із 

застосуванням сучасних програмних засобів. 

Аналіз і 

оцінювання 

ризиків 



задачі аналізу реалізованості проектів. Вміти розраховувати показники ефективності проекту; 

здійснювати аналіз ефективності інвестиційних проектів, 

враховуючи інвестиційну, операційну, фінансову 

діяльність; здійснювати аналіз альтернативних проектів; 

здійснювати аналіз ризику та невизначеності з 

урахуванням діючих методів; вирішувати задачі аналізу 

реалізованості проектів щодо фізичної, економічної та 

фінансової реалізованості. 

Здатність до здійснення статистичних 

спостережень за економічними явищами 

та процесами, проводити розрахунки 

показників економічної статистики, 

аналізувати та використовувати зведену 

інформацію. 

Здатність використовувати 

найоптимальнішу методологію і методику 

у формуванні облікової інформації в 

обліку і фінансовій звітність, оперувати 

обліковою інформацією для її аналізу, 

використовувати облікову інформацію 

для побудови внутрішньогосподарського 

обліку і внутрішнього аудиту. 

Вміти збирати та обробляти внутрішню та зовнішню 

інформацію про стан господарювання відповідно до 

наукових методів її первинної оцінки; аналізувати ринкову 

інформацію всіх видів, виконувати розрахунки й 

оформлювати результати; вміти застосовувати оптимальну 

систему показників для вирішення господарських ситуацій 

різних рівнів; визначати фактори, які впливають на 

показник і встановити залежність зміни показника від 

рівня зміни фактора; відбирати головні та другорядні 

фактори впливу на визначений процес; застосовувати 

комплексний статистичний аналіз соціально-економічних 

явищ і процесів. 

Вміти застосовувати в практичній діяльності основні 

принципи та методи бухгалтерського обліку при реєстрації 

фактів господарської діяльності, їх фіксації в первинних 

документах, працювати з нормативно-правовою базою 

стосовно питань бухгалтерського обліку, вирішувати 

питання стосовно господарських операцій, групувати 

господарські засоби та джерела їх утворення. 

Облік та 

статистика 

Здатність знаходити організаційно-

управлінські рішення і бути готовим 

Вміти організовувати спільну діяльність підрозділів 

підприємства по ефективному просуванню продукції в 

Управління і 
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нести за них відповідальність. 

Здатність до розуміння наукових засад 

державної економічної політики щодо 

розвитку суб’єктів господарювання в 

умовах їх трансформації та 

реструктуризації, систематизувати набуті 

знання для вирішення економічних та 

соціальних проблем у процесі планування 

виробництва, розподілу, обміну і 

споживання. 

ланцюгу "закупки сировини - виробництво продукції - 

розподіл - збут - споживання" на основі інтеграції і 

координації операцій і функцій, проектувати створення 

логістичної системи та визначати оптимальні параметри її 

функціонування, проводити правильний вибір 

постачальника та умов поставки, транспортних засобів та 

шляхів доставки, координувати процеси поставки з 

виробничими процесами, визначати раціональні рівні 

запасів та умови їх зберігання; управляти інформаційними 

та фінансовими потоками, узгоджувати їх з матеріальними 

та потоками послуг. 

Вміти розраховувати показники поточних планів 

діяльності підприємства і його підрозділів, обґрунтовувати 

проекти розвитку підприємства на підставі розроблення 

бізнес-плану, здійснювати ресурсне обґрунтування 

розроблених планів діяльності підприємства, проводити 

різні види контролю по виконанню запланованих етапів в 

діяльності підприємства. 

підприємства 

Здатність користуватися відповідними 

поняттями, категоріями, системами та 

алгоритмами маркетингових досліджень; 

відпрацьовувати практичні навички 

проведення відповідних досліджень, 

виховувати здатності до творчого пошуку 

напрямів і ресурсів поліпшення 

маркетингової діяльності підприємств. 

Здатність формувати та підтримувати 

довготривалі та доброзичливі стосунки з 

цільовою аудиторією та іншими 

Вміти організовувати та проводити маркетингові 

дослідження на pинку товаpiв i послуг, розробляти 

пpогpами дослiдження, досліджувати кон’юнктуру 

товаpного pинку, складати певний  ваpiант звiту за 

pезультатами дослiдження кон’юнктуpи pинку товаpів. 

Вміти скласти найбільш ефективний комплекс засобів 

маркетингової комунікації, обирати найбiльш важливу 

iнформацiю для складання комунiкацiйного повiдомлення; 

використовувати стратегічний пiдхiд до планування РR; 

враховувати зворотнiй зв'язок; використовувати основнi 

правила спiлкування із засобами масової інформацiї (ЗМІ); 

Маркетингові 

дослідження та 

комунікації 



суб'єктами ринку; попереджувати та 

запобігати появу можливих бар'єрів при 

проведенні маркетингових комунікацій; 

запобігати виникненню конфліктних 

ситуацій в процесі здійснення 

маркетингових комунікацій; створювати 

доброзичливий клімат всередині 

організації та в зовнішньому середовищі; 

своєчасно реагувати на труднощі, що 

виникають у підлеглого персоналу, та 

допомагати їх подолати. 

вивчити склад цiльової аудиторiї i скласти про неї 

уявлення; вибрати найбільш ефективний метод звернення 

до цiльової аудиторії. 

Здатність розробляти проекти різного 

типу, здійснювати моніторинг і 

оцінювання стану проекту, що 

реалізується, застосовувати сучасний 

інструментарій управління проектами в 

соціально-педагогічній діяльності; 

узагальнювати кращий досвід соціального 

проектування і застосовувати його у 

власній діяльності, приймати науково 

обґрунтовані рішення щодо управління 

проектами та забезпечувати їх виконання. 

Вміти активно застосовувати теоретичні знання, власну 

духовність, особисту віру для аналізу, узагальнення й 

оцінки особистісних і суспільних явищ, пошуку 

обґрунтованих рішень у процесі навчання та іншої 

діяльності, відстоюючи водночас свої переконання, 

життєву позицію; самостійно робити висновки особисто 

для себе, використовуючи їх згідно з власними потребами, 

грамотно працювати з літературою, самостійно 

збагачувати свій творчий потенціал, застосовувати 

прогресивні методи оволодіння світоглядною культурою, 

орієнтуватися в періодичній інформації наукового, 

релігійного, суспільствознавчого і людинознавчого 

напрямів. 

Економіко-

правові засади 

суспільства 

Здатність ідентифікувати та пояснити 

термінологію з маркетингу; 

Здатність описати та інтерпретувати 

теоретичні засади товарної, цінової, 

збутової, комунікаційної політики, 

Формувати плановий бюджет маркетингової діяльності; 

розробляти та реалізовувати рекомендації щодо 

формування попиту і стимулювання збуту, удосконалення 

асортименту та якості продукції, встановлення ціни на 

товар, рівня обслуговування клієнтів. 

Маркетинг послуг 



інформаційного та організаційного 

забезпечення маркетингової діяльності; 

Здатність діагностувати та прогнозувати 

стан ринку і маркетингового середовища 

функціонування підприємства; 

Знайти рішення щодо узгодження 

маркетингової, логістичної, фінансової, 

виробничої та інших видів діяльності 

підприємства; 

Здатність визначати економічну 

ефективність та соціально-відповідальні 

наслідки прийнятих маркетингових 

рішень. 

Зздатність використовувати професійно-орієнтовані знання 

і практичні навички з маркетингу; 

Здатність ідентифікувати та обґрунтовувати вирішення 

проблемних маркетингових ситуацій на засадах 

використання концепції реінжинірингу та бенчмаркінгу. 

Знати місце товарної політики 

підприємства у системі маркетингу;  

Розуміти маркетингову сутність товару;  

Розуміти зміст i складові маркетингової 

підтримки товару та  формування 

товарної політики на підприємстві;  

Знати основну термінологію, яка 

супроводжує маркетингову діяль- 

ність в сучасних умовах в Україні, 

виходячи з діючих законодавчих і  

нормативних актів;  

Знати основні поняття та визначення 

якості товарів i послуг, показники та 

методи оцінки якості товарів і послуг;  

Розуміти місце й роль ціни в системі 

ринкових характеристик товару  

Використовувати сучасні методи вибору цільового ринку 

товару;  

Здійснювати оцінювання конкурентоспроможності товару 

та аналізувати найбільш реальні шляхи її підвищення;  

Використовувати сучасні методи ціноутворення для 

створення і підтримки оптимальної структури цін щодо 

часу, товарів та ринків;  

Вміти здійснювати оцінювання та відбір перспективних 

ідей нових товарів, розробляти концепцію нових товарів;  

Використовувати інструментарій тотального менеджменту 

якості з метою оцінки рівня якості продукції;  

Застосовувати показники і методи оцінювання товарної 

номенклатури й асортименту з метою формування 

ефективної товарної політики;  

Формувати та обґрунтовувати стратегії розвитку товарної 

політики підприємства, використовуючи сучасні прийоми 

Маркетингова 

товарна політика 



та у процесі формування товарної 

політики підприємства;  

Знати послiдовнiсть планування 

товарного асортименту та номен- 

клатури;  

Знати особливості основних етапів 

планування й організації створення 

нового продукту в аспекті розвитку та 

вдосконалення товарної політики 

підприємства; 

й методи стратегічного планування;  

Запропонувати альтернативні рішення щодо ідентифікації 

торгової марки.  

Здатність демонструвати уявлення про 

організаційні основи виробництва; 

використовувати знання та практичні 

навички з організації виробництва при 

плануванні роботи виробництва; 

застосовувати уявлення про 

інфраструктуру виробництва; 

використовувати знання про виробничий 

процес та типи виробництва. 

Вміти організовувати процеси з залученням трудових 

ресурсів на підприємстві; створювати умови на робочих 

місцях, що відповідають стандартам; розраховувати графік 

роботи працівників; організовувати діяльність 

інструментального господарства; використовувати знання 

та навички. 

Організація 

виробництва 

Здатність організовувати збір і аналізува- 

ти інформацію про фактори зовніш- 

нього середовища, оцінювати їх вплив  

на діяльність підприємства 

Здійснювати вибір видів підприємств, їх 

організаційно-правових форм відповідно 

до умов та особливостей функціонування 

створюваного  

підприємства 

Розробляти організаційні структури 

Уміння аналізувати та оцінювати ресурси, витрати, 

проекти, бізнес-процеси, бізнес-модель підприємства, 

фінансово-економічний стан підприємства, потенціал 

підприємства, результати діяльності підприємства, 

соціально-економічний розвиток регіону, виявляти і 

використовувати резерви поліпшення показників 

діяльності; 

Уміння діагностувати зовнішнє середовище, визначати 

стратегію та формувати бізнес-модель підприємства, 

моделювати та контролювати бізнес-процеси; 

Економіка 

підприємства 



управління підприємством 

Володіти методиками формування 

виробничої програми підприємства 

Вибирати методи прогнозування та  

планування діяльності підприємств в  

залежності від різних факторів 

Здатність оцінювати вартість основних 

засобів,нематеріальних активів, 

здійснювати їх переоцінку, визначати їх 

знос  

Здійснювати нормування обігових  

коштів, розробляти заходи прискорення  

оборотності оборотних коштів  

Здатність визначати оптимальну 

чисельність окремих категорій 

працівників, раціональну структуру 

персоналу на підприємстві 

 

Уміння розробляти довгострокові, поточні та оперативні 

плани діяльності підприємства та його підрозділів, бізнес-

плани, інвестиційні проекти; 

Уміння проводити дослідження ринку праці та процесів у 

соціально-трудовій сфері, визначати та обґрунтовувати 

оптимальні форми організації праці для конкретного 

суб’єкта господарювання, оцінювати економічну 

ефективність заходів щодо вдосконалення організації 

праці; 

Уміння формувати політику підбору та розвитку 

персоналу, розробляти ефективні системи мотивації та 

оплати праці; 

Здатність володіти основними методами 

захисту виробничого персоналу і 

населення від можливих наслідків аварій, 

катастроф, стихійних лих, володіння 

культурою безпеки, екологічною 

свідомістю. 

Здатність застосовувати сучасні методи 

дослідження і аналізу ризиків, загрозу і 

небезпек на робочих місцях і виробничих 

об'єктах, впроваджувати організаційні і 

технічні заходи з метою поліпшення 

Вміти вести документацію з охорони праці в структурному 

підрозділі; розробляти інструкції з охорони праці, 

дотримуватися правил пожежної безпеки, використовувати 

первинні засоби пожежогасіння, проводити обстеження 

житлових і виробничих приміщень, надавати першу 

медичну допомогу потерпілим в умовах надзвичайних 

ситуацій, використовувати медичні та протихімічні засоби 

захисту людей в умовах надзвичайних ситуацій. 

Розробляти та впроваджувати безпечні технології на 

підприємствах, вміти вибирати оптимальні умови та 

режими праці, проектувати зразки техніки, робочих місць 

Безпека 

життєдіяльності 

та основи 

охорони праці 



безпеки праці, враховувати положення 

законодавчих та правових актів з охорони 

праці при виконанні виробничих та 

управлінських функцій.  

на основі сучасних технологічних та наукових досліджень 

в галузі економіки. 

Розробляти та проводити заходи щодо усунення причин 

нещасних випадків та ліквідації аварій на виробництві. 

 

Здатність до характеристики реальної 

економіки за допомогою таких категорій 

як економічний потенціал країни та 

структурні параметри   національної 

економіки; 

Здатність до розглядц сучасних теорій, 

щодо інституційної системи зростання та 

розвитку національної економіки; 

Здатність до висвітлення ролі держави в 

економічній системі країни, методів та 

інструментів  її впливу на економіку; 

Характеризувати фінансовц системц 

країни, яка охоплює державні фінанси, 

банківську систему та небанківські 

установи; 

Здатність визначати соціальні результати 

економічного розвитку країни та 

суперечності між економічним розвитком 

та екологією; 

Здатність до розкриття місця національної 

економіки у світовому господарстві та 

питань, пов’язаних з міжнародною 

конкурентоспроможністю. 

Вміти аналізувати потенціал та ефективність реальної 

економіки; 

Вміти визначати роль окремих інструментів та 

організаційних механізмів в регулюванні економічного 

розвитку; 

Вміти оцінювати соціальні, екологічні та 

зовнішньоекономічні наслідки функціонування 

національної економіки. 

Розробляти ключові показники, що характеризують 

параметри реальної економіки та її ефективність; 

Розробляти основні інструменти, норми та правила, які 

регулюють процеси функціонування та розвитку 

національною економікою; 

Аналізувати соціальні, екологічні та зовнішньоекономічні 

наслідки функціонування національної економіки. 

 

Національна 

економіка 

Здатність формувати умови і фактори Вміти аналізувати передумови, фактори, імперативи, Глобальна 



становлення, механізми та інструменти 

функціонування глобальної економіки, 

усвідомлюючи власну та колективну 

інтелектуальну місію для прийняття 

адаптивних, раціональних, креативних 

управлінських рішень, аналізувати 

закономірності глобальної економіки, 

засоби і потенціал регулювання 

глобальних економічних процесів, 

механізми функціонування глобальних 

ринків, сучасні стратегії конкурентного 

лідерства глобальних корпорацій, процеси 

і моделі економічної регіоналізації в 

глобальних умовах, природний, 

технологічний та людський ресурс 

глобальної економіки, напрями і 

пріоритети розвитку української 

економіки в умовах глобалізації. 

закономірності та сучасні тенденції становлення 

глобальної економіки, оцінювати ефективність процесів 

глобальної корпоратизації бізнесу, форми і моделі 

регіональної економічної інтеграції, аналізувати і 

прогнозувати характер та глибину об'єктної взаємодії в 

глобальній економіці, сучасні механізми функціонування 

товарних, фінансових ринків, ринків послуг і праці, 

здійснювати моніторинг глобальних економічних циклів. 

Застосовувати практичний інструментарій обґрунтування 

та реалізації стратегій розвитку корпорацій, країн і регіонів 

в умовах глобалізації, методів та інструментів інноваційно-

технологічного розвитку України в контексті визначених 

геоекономічних пріоритетів. 

економіка 

Здатність виявляти та аналізувати 

актуальні проблеми міждержавних 

стосунків на сучасному етапі, оцінювати 

процеси поглиблення європейської 

інтеграції та розширення Європейського 

Союзу, висловлювати та аргументувати 

власний погляд щодо європейського 

вектора зовнішньої політики України, її 

євроінтеграційних перспектив, вміло 

використовувати одержані знання у 

процесі розробки програм інноваційно-

Вміти використовувати набуті знання для самостійного 

аналізу світогосподарських процесів та прийняття на цій 

основі правильних, обґрунтованих, виважених 

управлінських рішень, використовувати новітні підходи до 

оцінки еволюційного характеру розвитку системи МЕВ, 

аналізувати роль та місце країни на світових товарних та 

фінансових ринках, визначати показники обсягів, 

динаміки, результативності та ефективності міжнародних 

торговельних, інвестиційних, валютно-фінансових 

відносин на різних рівнях господарювання, 

використовувати емпіричний та статистичний аналіз стану 

Міжнародні 

економічні 

відносини 



інвестиційного розвитку для забезпечення 

національної конкурентоспроможності та 

аналізі поточного стану глобального 

економічного середовища з метою 

передбачення зміни економічної 

кон’юнктури. 

міжнародного середовища для обґрунтування стратегій 

ЗЕД на рівні окремих підприємств, самостійно 

використовувати методики проведення порівняльного 

аналізу щодо загроз та переваг для вітчизняних 

підприємств при виході на різні сегменти міжнародних 

товарних, фінансових, валютних ринків. 

Здатність формування цілісного бачення 

історії економіки, знань щодо зміни  

форм господарського розвитку в 

історичній послідовності, напрямів цих 

змін, зв’язку сучасних господарських 

форм та їх історичних аналогів, 

економічної політики з господарським 

досвідом попередніх поколінь;  

Здатність опанування студентами 

навичками використання історико 

економічної інформації, методу історико-

економічного аналізу процесів і явищ 

економічного життя суспільства в його 

історичному, альтернативному (багато 

варіантному) розвитку, дослідження 

довготривалих процесів розвитку, 

розкриття причинно-наслідкових зв’язків;  

Здатність поглиблення та обґрунтування 

знань з економічної теорії, перевірка  

істинності економічних теорій, 

використання синтезу історико-

економічних і теоретичних знань;  

Вдосконалення вмінь щодо методики 

Розуміти парадигму економічного розвитку, сутність 

економічних процесів і причин успіху або неуспіху 

господарського розвитку країни, реґіону, людства в 

конкретну історичну епоху;  

Бачити і порівнювати соціально-економічні явища і 

процеси, розуміти їх відповідність історичним умовам та 

історичну минущість, альтернативність економічного 

розвитку;  

Практикувати порівняльний історико-економічний аналіз;  

стимулювати теоретичну думку та перевіряти її істинність, 

виступати ініціатором постановки актуальних галузево-

реґіональних проблем;  

Раціоналізувати економічну політику;  

Уникати повторень помилок в економічній політиці;  

Адаптувати економічні знання до умов дійсності 

Економічна 

історія 



усних виступів і повідомлень, дискусій, 

письмового викладу матеріалу, захисту 

реферативних і пошукових робіт. 

Здатність опановувати та усвідомлювати 

інформацію щодо сучасного стану і 

тенденцій розвитку фінансового ринку.  

Вміння використовувати теоретичний та 

методичний інструментарій фінансової, 

економічної, математичної, статистичної, 

правової та інших наук для діагностики 

стану фондової галузі.  

Здатність використовувати базові знання і 

практичні навички у  

сфері регулювання фінансового ринку.  

Здатність застосовувати сучасне 

інформаційне та програмне забезпечення, 

володіти інформаційними технологіями у 

сфері управління фінансовим ринком.  

Здатність складати та аналізувати 

фінансову звітність, інтерпрету- 

вати та використовувати фінансову та 

пов’язану з нею інформацію.  

Здатність виконувати контрольні функції 

на фінансовому ринку.  

Здатність формувати та реалізовувати 

комунікації в сфері фінансового ринку.  

Здатність обґрунтовувати, приймати 

професійні рішення в сфері фінансового 

ринку та брати відповідальність за них.  

Виявляти та аналізувати ключові характеристики 

фінансової діяльності та фінансового стану підприємств, 

оцінювати їх взаємозв’язки в межах національної та 

світової  

економіки.  

Застосовувати теоретичні знання та практичні навички для 

їх використання у сфері регулювання фінансової діяльності 

підприємств різних галузей і форм господарювання.  

Визначати функціональні області та взаємозв’язки між 

суб’єктами фінансових відносин підприємств.  

Застосовувати сучасне інформаційне та програмне 

забезпечення, володіти інформаційними технологіями у 

сфері управління послугами на фінансовому ринку і 

діяльністю підприємств різних галузей і форм 

господарювання  

Збирати, аналізувати та пояснювати необхідну 

інформацію, розраховувати показники фінансової 

діяльності та фінансового стану підприємств, 

обґрунтовувати фінансові рішення на основі використання 

необхідних інструментальних засобів.  

Демонструвати навички складання фінансової звітності, 

фінансового аналізу та інтерпретації фінансової, 

статистичної та пов’язаної інформації.  

Виконувати контрольні функції у сфері у сфері фінансів 

підприємств та управління на фінансовому ринку.  

Формувати та реалізовувати комунікації в сфері фінансів 

Фінансовий ринок 



 підприємств.  

 

Здатність аналізувати, регулювати, 

здійснювати організацію 

зовнішньоекономічної діяльності через 

органи управління регіону, країни, 

обґрунтовувати реалізацію 

загальнодержавних та регіональних 

програм як основний інструмент 

державного регулювання 

зовнішньоекономічної діяльності, 

забезпечувати реалізації державної 

політики та виконання законодавства 

України в зовнішньоекономічної 

діяльності, європейській інтеграції, 

міжнародному співробітництві. 

Вміти здійснювати регулювання зовнішньоекономічної 

діяльності (ЗЕД), аналізувати результати ЗЕД, здійснювати 

постійний моніторинг законодавства в 

зовнішньоекономічній діяльності. 

Сприяти діяльності правоохоронних та митних органів. 

Забезпечувати взаємодію з органами місцевого, обласного 

самоврядування. 

Розробляти пропозиції щодо вдосконалення законодавств з 

питань, що належать до компетенції управління.  

 

Основи 

зовнішньоекономі

чної діяльності 

Знання теоретичних засад ціноутворення;  

Здатність використовувати� методики 

формування цін та її окремих елементів;  

Розуміння� сутності методів ринкового 

ціноутворення;  

Знання� особливостей установлення цін 

на зовнішньому ринку;  

Здатність застосування� методологічних 

підходів до розробки цінової політики та 

стратегії підприємства;  

Розуміння� цілей і методів державного 

регулювання цін та його впливу на 

економічні процеси.  

Використовувати набуті знання у власній практиці з 

ціноутворення; 

Формувати й обробляти необхідну інформаційну базу 

щодо цінової політики підприємства.  

Вміти визначати еластичність попиту за ціною товарів та 

доходами населення,  

Вміти  розраховувати закупівельну, оптову, роздрібну ціну, 

паритетну ціну, ціни "франко…",  

Вміти формувати нормативний рівень витрат та 

мінімально-допустиму ціну, визначати економічну 

ефективність випуску продукції більш високої якості, 

розмір штрафу за відповідні порушення дисципліни цін 

Ціноутворення 



Здатність з’ясування сутності 

маркетингового аналізу та його 

відмінностей; 

Здатність  освоєння прийомів здійснення 

маркетингового аналізу; 

Володіння методами проведення 

маркетингового аналізу за конкретними 

його напрямами;  

Виявлення резервів маркетингової 

діяльності, в першу чергу, в розрізі  

елементів комплексу маркетингу;  

 

Вміння розробляти заходи з удосконалення маркетингу на 

підприємстві за результатами проведеного аналізу;  

Застосування навичок складання звітів за підсумками 

здійснення зазначеного аналізу. 

Маркетинговий 

аналіз 

Застосування методології організації 

агропромислового комплексу; 

Тлумачення ключових понять організації 

АПК 

Визначення поняття агропромислове 

формування, агропромисловий комплекс; 

основні якісні характеристики 

агропромислового виробництва в системі 

ринкових перетворень; 

Зміст та специфіка стадій розвитку 

агропромислового комплексу; 

Знання змісту та особливості 

технологічного процесу 

агропромислового виробництва; 

 

Вміння о оперувати ключовими термінами економіки та 

організації агропромислового комплексу; 

Вміння визначати вимоги (за принципом зворотного 

зв’язку) сільського господарства до ресурсів промислового 

походження; 

Вміння виокремлювати досільськогосподарську, 

сільськогосподарську і післясільсько-господарську ланки 

одержання різних видів кінцевого продукту 

агропромислового виробництва; 

Вміння розкривати основні міжгалузеві взаємозв’язки 

агропромислового виробництва, їх види та механізм 

поєднання; 

Вміння встановлювати переваги і вузькі місця (недоліки) 

таких напрямків агропромислової інтеграції як 

внутрішньогосподарська; 

Економіка та 

організація 

агропромислових 

формувань 

Здатність до розуміння господарських 

процесів, що відбуваються в сучасних 

Вміння обґрунтовувати загальні тактичні та стратегічні 

управлінські рішення з різних аспектів господарської 

Економіка 

підприємств 



підприємствах; 

Здатність засвоєння сучасних досягнень 

теорії та практики управління 

підприємствами та організаціями, як 

відкритими соціально-економічними 

утвореннями; 

Здатність ідентифікувати та аналізувати 

господарські процеси та проблеми, 

приймати управлінські рішення; 

Здатність проводити комплексні 

економічні розрахунки з метою 

обґрунтування управлінських рішень та 

виявлення резервів підвищення 

ефективності господарської діяльності 

підприємств; 

–  

діяльності;  

Вміння розробляти плани розвитку підприємства та 

інноваційно-інвестиційні проекти різних напрямків; 

Вміння запобігати кризовим проявам, нейтралізувати 

ризики та загрози у виробничо-комерційній діяльності 

підприємства; 

Визначати напрямки та обґрунтовувати загальний механізм 

здійснення реструктуризації підприємств та організацій 

сфери 

обслуговування 

Здатність вивчення показників якості 

продукції, методів оцінювання її рівня, 

перспектив розвитку міжнародної 

стандартизації і сертифікації,  

Здатність використовувати нормативно-

технічні документи для розв’язання 

практичних завдань сертифікації 

продукції та послуг.  

Вміти використовувати методи стандартизації, оперувати 

нормативно-технічною документацією:; 

Знати процедури сертифікації:проводити розрахунок по 

оплаті праці зі стандартизації та сертифікації;  

Вміти організовувати та проводити вивчення та аналіз 

якості продукції: аналізувати показники рівня уніфікації; 

Вміти розраховувати ефективність проведення робіт із 

стандартизації, сертифікації та оцінювання якості; 

Застосовувати знаки відповідності, добувати інформацію 

щодо стандартизації, сертифікації і якості та захищати її 

Вміти самостійно використовувати нормативно-технічні 

документи для вирішення практичних завдань 

 

Стандартизація і 

сертифікація 

товарів і послуг 



Здатність управляти інвестиційною 

діяльністю з метою забезпечення 

найбільш ефективних шляхів реалізації 

інвестиційної стратегії підприємства на 

окремих етапах його розвитку, що в 

підсумку набуває конкурентного 

вираження максимізації ринкової вартості 

підприємства. 

Вміти визначати напрямки, види, обсяги та ефективність 

інвестицій, залучаючи для їх реалізації на договірній або 

конкурентній основі будь-яких партнерів. 

Дотримуватись законодавства України про заборону 

інвестування об`єктів, створення й експлуатація яких не 

відповідає економічним архітектурним, санітарно-

гігієнічним та іншим законодавчо встановленим нормам, 

або якщо інвестування порушує права громадян, 

юридичних осіб, держави, що гарантуються законом. 

Досягаючи максимізації рівня чистого інвестиційного 

прибутку враховувати межі допустимого інвестиційного 

ризику. 

Інвестування 

Здатність оволодіння теорією і практикою 

організації звітності підприємств; 

Знання порядоку складання, затвердження 

і подання фінансової звітності; 

Здатність застосовувати теоретичні та 

методичні засади для складання 

встановлених форм звітності; 

Здатність використовувати показники 

звітності для прийняття відповідних 

управлінських рішень. 

 

Вміти користуватися законодавчо-інструктивними 

матеріалами, що безпосередньо впливають на побудову 

податкового обліку та звітності; 

Вміти визначати об’єкти обліку та звітності; 

Вміти нагромаджувати та систематизувати необхідну 

інформацію для податкової звітності; 

Вміти визначати показники податкової звітності; 

Вміти заповнювати основні форми звітності. 

Економічна 

звітність 

Здатність створення необхідних умов для 

підвищення професійної майстерності 

суб'єктів підприємства в управлінні 

ресурсами підприємства в умовах 

нестабільності внутрішніх та зовнішніх 

факторів, комплексного бачення системи 

Вміти застосовувати обліково-аналітичну систему, що 

реалізує синтез елементів обліку, контролю, планування, 

яке забезпечує як оперативне, так і стратегічне управління 

процесом досягнення цілей і результатів в діяльності 

підприємства. 

Здійснювати контроль витрат підприємства, контролювати 

Контролінг 



управління, формування інформації про 

затрати і ресурси підприємства з метою 

вироблення альтернативних варіантів 

управлінських рішень з оптимізації 

прибутку, комплексного використання 

наявних ресурсів, формування 

оптимальної виробничої програми.  

ризик збитків, що виникають у ході господарської 

діяльності, зіставляти планові фактичні величини для 

оцінки ступеня досягнення цілей стратегічного плану 

розвитку підприємства, оцінювати відхилення від 

параметрів плану, виявляти причини відхилень фактичних 

показників від планових, розробляти пропозиції для 

запобігання такого роду відхилень, проводити оцінку 

результатів діяльності підприємства у порівнянні з його 

конкурентами. 

Організовувати та структурувати об'єкти 

страхування на які воно може бути  

розповсюджено, за типом захисту 

майнових інтересів, формами та видами  

страхування; 

Планувати побудову відносин 

безпосередньо зі страховиками та  

співстраховиками або через страхових 

посередників залежно від необхідності  

страхового захисту та ціни страхової 

послуги; 

Оцінювати можливість використання 

особистого страхування  

для забезпечення захисту майнових 

інтересів співробітників; 

Оцінювати можливість використання 

страхування відповідальності  

для забезпечення інтересів підприємства 

щодо можливих вимог за шкоду  

перед третіми особами 

Обрання та обґрунтування доцільності для страхування 

об'єктів залежно від типу захисту майнових інтересів 

(захист майна, захист відповідальності, захист  

життя та здоров'я)  

Обрання та розмежування за видами страхування об'єктів, 

що повинні бути застраховані в обов'язковій та можуть 

бути застраховані в добровільній формах  

Обрання страхової компанії-партнера або співстраховиків 

на підставі їх спеціалізації, репутації, місцю на ринку і в 

рейтингу страховиків зі співставленням цього з цінами на 

їх страхові продукти  

Обрання страхового посередника (страхового брокера) з 

метою делегування йому функції по пошуку найбільш 

привабливих умов страхування та прийняття рішення про 

доцільність такого делегування на підставі вартості та 

якості його послуг  

Страхування 



Здатність засвоєння теоретичних засад 

функціонування аудиту як підсистеми  

фінансового контролю;  

Здатність опанування законодавчих актів, 

що регулюють аудиторську діяльність  

в Україні, нормативно-інструктивних 

документів з питань аудиту, Міжнародних  

стандартів контролю якості, аудиту, 

огляду, іншого надання впевненості  

та супутніх послуг (МСА), Кодексу етики 

професійних бухгалтерів;  

Здатність до набуття практичних навичок 

з організації, планування та проведення  

аудиту 

Уміння визначати інформаційні потреби користувачів у 

процесі предаудиту 

Уміння визначати предмет та класифікувати об'єкти аудиту 

Уміння дотримуватись принципів професійної етики 

аудиторів  

Уміння вибирати найбільш ефективні методи та прийоми  

аудиту  

Уміння орієнтуватися в процесі проведення аудиту 

Уміння розробляти стратегію, план і програму аудиту  

Уміння оцінювати достатність і прийнятність 

аудиторських доказів  

Уміння визначати базові елементи технології аудиту 

окремих активів та пасивів 

Аудит 

Визначати тенденції становлення, 

функціонування і розвитку ринку  

нерухомості, його особливості у  

трансформаційній економіці  

Здійснювати обґрунтування прийняття  

господарських рішень та їх реалізацію по  

ефективному управління нерухомістю та 

її оцінки. 

Здійснювати роботу з пошуку інформації про стан ринків 

нерухомості і навички по аналізу цієї інформації  

Виявляти чинники, що впливають на динаміку ринку 

нерухомості і фактори впливу на вартість нерухомості  

Визначати модель ринку нерухомості й правочинів, що  

здійснюються на цьому ринку 

Оволодіти навичками здійснення державної реєстрації прав 

на конкретний об'єкт нерухомості  

Визначати та формалізувати розрахунок вартості об’єкта 

нерухомості. Здійснювати вибір методу оцінки 

нерухомості 

 

Економіка 

нерухомості 

Здібності до розуміння сутності біржової 

діяльності; 

Знати нормативно-правову базу та 

Вміти вільно користуватись біржовою інформацією для 

здійснення господарських операцій;  

Вміти організовувати взаємовідносини підприємства з 

Організація 

біржової 

діяльності 



систему регулювання біржової діяльності;  

Здібності до застосування принципів 

організаційної діяльності бірж та 

механізму їх функціонування;  

Здібності до організації брокерської 

діяльності;  

Застосування технології здійснення 

біржових операцій;  

Застосування економічного механізму 

біржової торгівлі. 

біржами та брокерськими конторами;  

Вміти організувати збут сільськогосподарської продукції 

через товарні біржі ;  

Вміти здійснювати біржові операції та визначати їх 

ефективність. 

Здібності визначення основних 

характеристик, що складають споживні 

властивості товарів. 

Здібності до аналізу споживної 

властивості товару 

Здібності формулювання принципів і 

методів товарознавства; 

Здібності вивчення властивостей та 

асортименту товарів; 

Здібності вивчення області застосування 

товарів та їх взаємозамінності; 

Здібності визначення основних напрямків, 

досягнень і перспектив науково-

технічного прогресу в області 

виробництва і використання матеріальних 

ресурсів 

Вміти визначати основоположні характеристики, 

складових споживчої вартості; 

Вміти встановлювати принципи і методи товарознавства, 

що обумовлюють його наукові основи; 

Систематизація безлічі товарів шляхом раціонального 

застосування методів класифікації і кодування; 

Вивчення властивостей і показників асортименту для 

аналізу асортиментної політики промислової або торгової 

організацій; 

Управління асортиментом організацій; 

 

Товарознавство 

Здібності формування системи знань про 

теоретичні засади аналізу міжнародного  

маркетингового середовища та 

Усвідомлювати, що являє собою міжнародний маркетинг 

як органічна підсистема загальної сфери маркетингових 

відносин,  

Міжнародний 

маркетинг 



оцінювання його привабливості для  

здійснення зовнішньоекономічної 

діяльності;  

Засвоєння методів отримання та 

оброблення маркетингової інформації в  

міжнародній діяльності;  

Визначення основних складових та 

особливостей побудови маркетингової 

політики підприємства на міжнародних 

ринках;  

Особливості організації комунікативної 

політики на міжнародних ринках;  

Особливості формування маркетингової 

товарної політики на  

міжнародних ринках;  

Здібності вивчення особливостей 

здійснення різноманітних міжнародних  

маркетингових стратегій 

Визначати його особливу специфіку застосування в різних 

країнах, знати принципи міжнародного маркетингу, 

Вміти планувати продукцію й збут на міжнародному ринку 

й практично використовувати інструменти маркетингу в 

зовнішньоекономічній діяльності підприємств. 

Оцінювати ключові параметри зарубіжних ринків 

(місткість, інтенсивність конкуренції, прибутковість тощо); 

здійснювати порівняльний аналіз іноземних ринків і 

Вибирати найбільш привабливі для маркетингової 

діяльності; 

Сегментувати міжнародні ринки на основі різних підходів 

та визначати адекватні стратегії позиціювання; 

Обґрунтовувати моделі і формувати стратегії виходу фірм 

на закордонні ринки 

 

Здібності організовувати робоче місце 

керівника (фахівця); 

Здібності аналізувати умови праці 

менеджера; 

Здібності розробляти заходи щодо 

вдосконалення трудових процесів в 

управлінні підприємствами; 

Здібності виявляти інформаційні потреби 

керівників і фахівців; 

Розробляти заходи щодо вдосконалення 

інформаційного забезпечення менеджерів; 

Планувати та організовувати особисту працю менеджера;  

Організовувати робочі місця менеджера;  

Застосовувати технології роботи з текстовими 

матеріалами;  

Вміти управляти потоком відвідувачів;  

Раціоналізовувати телефонні контакти;  

Взаємодіяти з секретарем;  

Використовувати технічні засоби управління;  

Складати та оформлювати документи: організаційно-

розпорядчі, з особового складу, господарської та 

зовнішньоекономічної діяльності;  

Організація праці 



Аналізувати стан і ефективність 

делегування повноважень керівників 

середнього і вищого рівнів управління; 

Складати проекти управлінських рішень 

та обґрунтовувати їх доцільність; 

Організовувати підготовку ділових нарад 

і зустрічей 

 

Формувати потоки документів, організовувати порядок 

проходження і виконання документів;  

Використовувати процеси автоматизації діловодства 

Здатність до формулювання 

підприємницьких ідей  

Здатність реалізації бізнес-ідей.  

Здатність контролювати рівень запасів, 

своєчасне поповнення ресурсів 

підприємства.  

Запроваджувати розподіл усіх видів 

ресурсів у часі та просторі  

та їх оптимальне співвідношення 

Здатність до визначення етапів реєстрації 

підприємств різних форм власності.  

Здатність до визначення певної 

організаційно-правової форми для 

підприємств різної галузі.  

Спроможність визначити схему реєстрації 

будь-якого підприємства.  

 

Володіти основними методами реєстрації та ведення 

власного бізнесу  

Здійснювати аналіз виробництва та реалізації продукції, 

собівартості продукції, основних засобів, трудових 

ресурсів і витрат на оплату праці працівників.  

Здійснювати аналіз господарської діяльності окремих 

підрозділів підприємства, обирати показники й напрями 

аналізу з точки зору їх наступності з узагальнюючими 

показниками щодо діяльності підприємства в цілому  

Спроможність розраховувати витрати на проведення 

реорганізаційних процедур.  

Складання етапів проведення реорганізації чи  

санації підприємств, визначення потреби призупинення 

діяльності підприємства 

Реальне 

підприємництво 

 

 

 



6.2. Розподіл обсягу програми за видами навчальної діяльності 

 

№ Вид навчальної діяльності Обсяг кредитів 

1 Нормативна частина 180 

 Цикл загальної підготовки 57 

 Цикл професійної підготовки 123 

 Практична підготовка та стажування 270 

 Атестація здобувачів вищої освіти 2 

2 Дисципліни вільного вибору студентів 54 

2.1 Дисципліни вільного вибору із циклу 

загальної підготовки 

- 

2.2 Дисципліни вільного вибору із циклу 

професійної підготовки /спеціалізовані 

пакети 

54 

Всього за програмою 240 

 

7. Атестація здобувачів вищої освіти 

 

7.1. Форми атестації 

здобувачів вищої освіти 

 

Атестація здобувачів вищої освіти за  

спеціальністю 075 Маркетинг може 

здійснюватися у формі публічного захисту 

(демонстрації) кваліфікаційної (дипломної) 

роботи або комплексного екзамену за фахом 

7.2. Вимоги до 

кваліфікаційної роботи 

(за наявності) 

 

Вимоги до кваліфікаційної роботи визначаються 

за наступними нормативними документами 

МДПУ імені Богдана Хмельницького: 

1. Положення № 163 Про дипломні роботи на 

здобуття освітнього ступеня магістра від 

17.06.2015. Протокол Вченої Ради №12. 

2. Зміни до Положення № 207 Про дипломні 

роботи на здобуття освітнього ступеня магістра 

від 25.11.2015. Протокол Вченої ради № 5. 

7.3. Вимоги до 

публічного захисту 

(демонстрації) (за 

наявності) 

 

Вимоги до публічного захисту (демонстрації) 

визначаються положенням №153 Про створення 

та організацію роботи екзаменаційної комісії. 

Протокол Вченої ради №7 від 26.02.2015. 

 

 

8. Вимоги до наявності системи внутрішнього забезпечення якості вищої 

освіти 

 

9. Вимоги професійних стандартів 

За наявності 

 




