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Тип диплому та обсяг 
програми 

Одиничний ступінь, 90 кредитів ЄКТС / 1 
рік та 5 місяців 

Вищий навчальний заклад Уманський державний педагогічний 
університет імені Павла Тичини, Україна 

Акредитуюча інституція Акредитаційна комісія України 
Рівень програми, тип 
диплому 

Другий рівень вищої освіти,  одиничний 
ступінь 

Галузь знань 07 Управління та адміністрування 
Кваліфікація Магістр з маркетингу 

Master's Degree in Marketing 

А Мета програми 
Магістерська програма «Маркетинг» логічно продовжує професійну підготовку 

фахівців з маркетингу на якісно новому рівні, здатних розв’язувати сучасні 
нестандартні завдання, генерувати оригінальні й ефективні для суспільства ідеї, 
приймати оптимальні рішення в нетипових умовах, креативно мислити та діяти. Мета 
підготовки магістрів з маркетингу в УДПУ імені Павла Тичини визначається 
поєднанням потреб України у високоосвічених фахівцях та запитів громадян в 
отриманні ґрунтовної освіти за даною спеціальністю. Зміст спеціальної професійної 
підготовки магістрів з маркетингу зумовлений необхідністю здобуття знань, 
напрацювання умінь та навичок, які можуть забезпечити відповідність фахівця таким 
рівням, як маркетолог-аналітик, маркетолог-менеджер, директор з маркетингу.  

Дана програма формує у студентів комплекс знань, умінь та навичок в управлінні, 
організації, аналітиці маркетингу та адмініструванні сучасних підприємств, 
прибуткових та неприбуткових організацій. 

В Характеристика програми 
1  

 
Предметна 

область, напрям 

Дисципліни циклу загальної підготовки, циклу професійної 
підготовки, вільного вибору здобувача вищої освіти (40:20:40). 
Основні предмети – Стратегічний маркетинг (5%), 
Маркетинговий менеджмент (5%), Рекламний менеджмент 
(5%), Логістичний менеджмент (5%), дотичні– Соціальна 
відповідальність (5%), Соціальний маркетинг (5%), Основи 



мовної комунікації (5%), Інтелектуальна власність (5%), Логіка 
та етика професійних суджень в маркетингу (5%), Менеджмент 
персоналу (5%), Біржовий ринок (5%), Фінансовий менеджмент 
(5%). 

2  
Фокус програми 

загальна \ 
спеціальна 

Новітні дослідження, програмне забезпечення. Загальна 
програма «Маркетинг».  Акцент робиться на здобутті навичок та 
знань з маркетингу який передбачає визначену зайнятість та 
можливість подальшої освіти та кар’єрного зростання. 
Спеціалізації: «Веб-маркетинг та електронна комерція» й 
«Маркетинг-аналітика та бізнес-консалтинг». 

3  
Орієнтація 
програми 

Програма орієнтується на сучасні наукові дослідження в галузі 
маркетингу, враховує специфіку використання маркетингу в 
управлінні підприємств з метою проведення аналітичних 
досліджень і розробки маркетингових планів, орієнтує на 
актуальні спеціалізації, в рамках яких студент визначає 
професійну та наукову кар’єру. 

4  
Особливості 
програми 

Програма розвиває перспективи підготовки фахівців маркетингу 
з урахуванням особливостей функціонування підприємств та 
розвитку  інформаційно-комунікаційних технологій. 
Виконується в активному дослідницькому середовищі, є 
мобільною за програмою «Подвійний диплом». Програма 
викладається українською мовою.   

С Працевлаштування та продовження освіти 
1  

 
Працевлаштування 

Робочі місця на підприємствах різного профілю та рівня  
(комерційні, некомерційні, державні, в проектних організаціях, 
консультативних центрах, наукових та освітніх закладах, 
зокрема у підрозділах: маркетингу, постачання, збуту, 
маркетингових досліджень, логістики, інформаційного 
забезпечення, матеріально-технічного забезпечення, комерційної 
діяльності, міжнародних зв’язків, реклами та виставкових 
технологій, зв’язків з громадкістю та інших. 

2  
Продовження 

освіти 

Можливість  навчання  за  програмою  третього  рівня  за  цією 
галуззю знань або суміжних магістерських програм вищої 
освіти. 

D Стиль та методика навчання 
1  

 
Підходи до 

викладання та 
навчання 

Студентоцентроване проблемно-орієнтоване навчання, 
ініціативне самонавчання Лекційні заняття мають інтерактивний 
науково-пізнавальний характер. Практичні проводяться з 
використанням  поширених методів: кейс-метод, ситуаційні 
завдання, ділові ігри,   підготовка  презентацій  з  використання  
сучасних професійних програмних засобів. Навчально-
методичне забезпечення і консультування самостійної роботи 
здійснюється через університетське Moodle середовище 
освітнього процесу. 

2  
Система 

оцінювання 

Поточне опитування, модульний тестовий контроль, презентація 
проектно-дослідних робіт, есе, курсові роботи, звіти з практики, 
тестування знань в середовищі Moodle. Підсумковий контроль – 
екзамен/залік або за без сесійною формою (за сумою 
накопичених протягом вивчення дисципліни балів). Підсумкова 
атестація – комплексний фаховий екзамен та  захист випускної 
кваліфікаційної роботи. 

E Програмні компетентності 
1  Гнучкість мислення: набуття гнучкості мислення, відкритого 



 
Загальні 

для застосування набутих професійно-профільованих знань й 
практичних навичок з фундаментальних дисциплін в процесах 
маркетингового управління підприємствами та для вирішення 
стратегічних й поточних завдань.  
Аналіз та синтез.  Здатність до аналізу та синтезу з 
використанням логічних аргументів та перевірених фактів. 
Робота в команді: здатність виконувати роботу в команді, 
включаючи взаємодію з колегами та виконання обов’язкової 
роботи в установлені терміни.  
Здатність до навчання та готовність підвищувати рівень 
своїх знань. 
Здатність до самостійної роботи: здатність самостійно 
приймати рішення та нести відповідальність за їх реалізацію. 
Здатність породжувати нові ідеї. Ініціативність та дух 
підприємництва: здатність до формування світогляду, 
розуміння 
принципів розвитку суспільства. 
Комунікативна здатність: здатність ефективно спілкуватися, 
надавати складну комплексну інформацію у стислій формі усно 
та/або письмово із використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій та відповідною діловою мовою у 
тому числі іноземною.  
Соціальні та етичні зобов’язання: формування навичок 
соціальної відповідальності професійної діяльності та етичних 
зобов’язань з точки зору професійної етики.  
Здатність до наукової діяльності: здатність до формування 
філософії, методології, логіки та принципів об’єктивності 
наукового пошуку. 

2 Фахові Глибокі розуміння існуючих і нових технології та їх впливу 
на нові / майбутні ринки: розуміти зв’язок між технологією 
виробничого процесу та маркетинговою складовою діяльності 
організації; уміння знаходити та оцінювати нові ринкові 
можливості та формулювати бізнес-ідею. 
Управління  компанією  за  допомогою  планування  та 
контролю: використовувати концепції, методи та засоби (тобто 
розробки стратегії і її реалізації, тестування і т.д.).  
Діагностування  стану  організації:  визначити  критерії,  які 
характеризують  підприємство  і  пов’язати  результати  його 
діяльності з аналізом навколишнього середовища, щоб 
визначити подальші  перспективи  розвитку  підприємства.   
Уміння  чітко встановлювати  зв’язок  між  організацією  та  
оточуючим середовищем:   здатність  оцінювати  вплив  
зовнішнього  та внутрішнього середовищ на функціонування 
організації 
Глибокі знання та розуміння: здатність проведення 
аналітичних маркетингових досліджень, розробки програм 
управління товарною, ціновою та комунікаційною політикою, а 
також товарорухом за допомогою надбаних знань та 
відповідних спеціальних методів. 
Навички оцінки: здатність оцінити економічну та 
маркетингову діяльність підприємства та окремих її складових 
(економічних та фінансових показників, склад та структуру 
асортименту товарів та послуг, ефективності цінової та 



комунікаційної політики, логістики тощо), знайти проблеми та 
запропонувати і економічно обґрунтувати шляхи їх вирішення.  
Експериментальні навички: здатність моделювати проблеми 
маркетингового управління та їх наслідків, а також 
пропонувати можливі шляхи вирішення.  
Розв’язання проблем: здатність визначити наявність 
проблеми, проаналізувати та вирішити її. Уміння 
обґрунтовувати управлінські рішення та спроможність 
забезпечувати їх правомочність. 
Інформаційні навички: здатність застосовувати відповідне 
програмне забезпечення та відповідні пакети стандартних 
програм, а при необхідності розробляти нові при проведенні 
аналітичних досліджень.  
Культура економіки: здатність пояснити широкий діапазон 
маркетингових проблем підприємства. 

Подальше навчання: здатність до подальшого навчання 
виявляти проблеми та знаходити шляхи їх вирішення, 
спираючись на знання з маркетингу 

F Програмні результати навчання 
   володіння методами вивчення цільового ринку, споживачів, 

їхніх мотивацій, тенденцій розвитку попиту; 
 здатність обирати інструментарій маркетингового 

дослідження; 
 здатність до здійснення моніторингу та аналізу діяльності 

конкурентів; 
 набуття навичок підготовки пропозицій щодо 

вдосконалення споживчих властивостей товарів чи послуг з 
урахуванням соціально-демографічних характеристик різних 
груп споживачів, динаміки їхніх прибутків, необхідних ресурсів 
та витрат тощо; 
 вміння тестувати торговельні марки, визначати етапи 

їхнього життєвого циклу; 
 володіння методами розроблення цінової політики; 
 набуття навичок розроблення заходів стимулювання збуту; 
 набуття навичок дослідження чинників, що впливають на 

збут та аналіз результатів збутової політики; 
 здатність досліджувати канали розподілу та розробки схем 

постачання товару до кінцевого споживача; 
 здатність аналізувати комплекс маркетингових комунікацій; 
 володіння методами підготовки медіа-планів; 
 вміння підготовки планів розвитку інтегрованих 

маркетингових комунікацій, рекламних кампаній; 
 здатність приймати участь у складанні аналітичних звітів за 

результатами діяльності підприємства та його підрозділів; 
 володіння методами підготовки базових даних для 

маркетингового аналізу; 
 навички підготовки бізнес-планів; 
 вміння розробляти перспективні та поточні плани 

маркетингової діяльності;  
 володіння методами аналітичної обробки економічної 

інформації;  
 здатність застосовувати принципи та методи економіко-

математичного моделювання економічних процесів в сучасних 



 
 

Завідувач кафедри маркетингу  
та управління бізнесом, к.е.н., професор                                К.А. Олійник 
 
Гарант освітньої (освітньо-професійної) програми,  
керівник проектної групик, к.е.н., професор                                К.А. Олійник 

умовах господарювання;  
 набуття навичок впровадження інформаційних систем і 

технологій;  
 набуття навичок розробляти інтерактивні WEB-сторінки для 

локальних комп’ютерних мереж та мережі Internet;  
 набуття навичок підготовки довідково-рекламної інформації 

за допомогою програмних і технічних засобів, використовуючи 
текстові, графічні та HTML-редактори, технології розподілених 
застосувань;  
 набуття навичок застосовувати знання з електронної 

комерції та методів роботи в Internet з метою створення 
конкурентних переваг підприємства (установи); 
 вміння ефективно використовувати сучасні програмні 

продукти і комп'ютерну техніку у виробничій, науковій та 
освітній діяльності;  
 вміння налаштовувати, використовувати, адмініструвати 

комп’ютерні мережі на підприємстві (установі);  
 вміння застосовувати знання з бізнес аналітики з метою 

підвищення ефективності діяльності підприємства (організації); 
 набуття навичок роботи в команді над вирішенням завдань, 

пов’язаних з реальними випадками з маркетингового управління 
підприємствами, компаніями, установами. 
 набуття навичок з розробки маркетингової стратегії 

підприємства (організації), включаючи стратегію вибору 
цільового ринку, стратегію позиціонування;  
 вміння визначати цільову аудиторію реклами, розробляти 

концепцію рекламованого товару, стратегію і тактику рекламної 
кампанії, проводити дослідження громадської думки, вивчення 
документальних джерел, проведення брифінгів, прес-
конференцій, виступів у пресі та проведення кампаній у 3МІ; 
 набуття навичок визначення структури логістичних систем, 

формулювання економічних цілей і завдань підсистем 
логістичної системи, визначення меж логістичної системи; 
 вміння застосовувати основні положення стандартизації і 

сертифікації товарів і послуг у практичній діяльності, 
здійснювати аналіз та оцінку техніко-економічної ефективності 
заходів зі стандартизації на основі аналізу показників якості 
продукції;  
 вміння збирати і нагромаджувати кон’юнктурну 

інформацію, прогнозувати кон’юнктуру внутрішніх, 
міжнародних і світових товарних ринків; 
 вміння доцільно застосовувати програмне забезпечення та 

інформаційні технології в маркетинговій діяльності; 
набуття навичок письмової та усної презентації результатів 
власної роботи, наукового та практичного матеріалу. 


