
Програмні результати навчання освітньої програми «Маркетинг» першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти

 Демонструвати знання і розуміння теоретичних основ та принципів провадження маркетингової діяльності.
 Аналізувати і прогнозувати ринкові явища та процеси на основі застосування фундаментальних принципів, 

теоретичних знань і прикладних навичок здійснення маркетингової діяльності.
 Застосовувати набуті теоретичні знання для розв’язання практичних завдань у сфері маркетингу.
 Збирати та аналізувати необхідну інформацію, розраховувати економічні та маркетингові показники, обґрунтовувати 

управлінські рішення на основі використання необхідного аналітичного й методичного інструментарію.
 Виявляти й аналізувати ключові характеристики маркетингових систем різного рівня, а також особливості поведінки їх 

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

розраховувати відповідні показники, які характеризують результативність такої діяльності.
 Використовувати цифрові інформаційні та комунікаційні технології, а також програмні продукти, необхідні для 

належного провадження маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.
 Застосовувати інноваційні підходи щодо провадження маркетингової діяль-ності ринкового суб’єкта, гнучко 

адаптуватися до змін маркетингового середовища.
 Оцінювати ризики провадження маркетингової діяльності, встановлювати рівень невизначеності маркетингового 

середовища при прийнятті управлінських рішень.
 Пояснювати інформацію, ідеї, проблеми та альтернативні варіанти прийняття управлінських рішень фахівцям і 

нефахівцям у сфері маркетингу, представникам різних структурних підрозділів ринкового суб’єкта.
 Демонструвати вміння застосовувати міждисциплінарний підхід та здійснювати маркетингові функції ринкового 

суб’єкта.
 Виявляти навички самостійної роботи, гнучкого мислення, відкритості до нових знань, бути критичним і самокритичним.
 Відповідати за результати своєї діяльності, виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи.
 Виконувати функціональні обов’язки в групі, пропонувати обґрунтовані маркетингові рішення.
 Діяти соціально відповідально та громадсько свідомо на основі етичних принципів маркетингу, поваги до культурного 

різноманіття та цінностей громадянського суспільства з дотриманням прав і свобод особистості
 Відповідати вимогам, які висуваються до сучасного маркетолога, підвищувати рівень особистої професійної підготовки.
 Демонструвати навички письмової та усної професійної комунікації державною й іноземною мовами, а також 

належного використання професійної термінології.
 Демонструвати відповідальність у ставленні до моральних, культурних, наукових цінностей і досягнень суспільства у 

професійній маркетинговій діяльності.. 


