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

 Здатність аргументовано відстоювати свої погляди і переконання в дискусіях; користуватися категорійно-понятійним 
апаратом  науки; мати громадянську позицію, оцінювати свої ідеї та вчинки, явища і процеси духовного життя з 
позицій гуманістичної моралі та естетики.

 Здатність використовувати сучасні методи системного наукового аналізу; складати аналітичні звіти за результатами 
діяльності підприємства та його підрозділів.

 Здатність керувати саморозвитком; застосовувати сучасні підходи до наукової організації праці, ефективно працювати
у групі та команді,  проявляти навички самостійної роботи і готовності до самовдосконалення, бути відповідальним за 
результати своєї діяльності.

 Здатність належно використовувати професійну термінологію, складати різні типи документів; правильно 
використовувати мовні засоби відповідно до умов, мети і змісту комунікації державною й іноземною мовами. 

 Здатність аналізувати фінансово-економічні результати господарської діяльності підприємства та формувати шляхи 
підвищення  її ефективності; творчо вирішувати економічні, організаційні та виробничі завдання господарської 
діяльності; розв’язувати якісні та кількісні задачі та приймати обґрунтовані управлінські рішення в процесі управління 
маркетинговою діяльністю.

 Здатність формувати маркетингову та цінову політику підприємства та розробляти напрями її удосконалення, 
приймати нестандартні маркетингові рішення.

 Здатність  виявляти навички підприємницької та управлінської ініціативи, гнучкість та креативність мислення,  вміння 
застосовувати інноваційні підходи у маркетинговій діяльності.

 Здатність використовувати методологічні прийоми маркетингових досліджень, застосовувати прикладні методики 
аналізу маркетингових процесів, методи вивчення цільового ринку, споживачів, їхніх мотивацій, тенденцій розвитку 
попиту; використовувати в маркетинговій діяльності інформаційно-комунікаційні технології та програмні продукти, 
необхідні для організації маркетингової діяльності та практичного застосування маркетингового інструментарію.

 Здатність розробляти бізнес-плани й маркетингові стратегії та перспективні й поточні плани маркетингової діяльності, 
розробляти стратегічні маркетингові заходи для підвищення конкурентоспроможності підприємства.

 Здатність розробляти заходи для стимулювання збуту; аналізувати результати збутової політики; рекламних кампаній
та готувати презентації щодо маркетингової діяльності. 

 Здатність  готувати плани розвитку інтегрованих маркетингових комунікацій; досліджувати канали розподілу та 
розробляти схеми постачання товару до кінцевого споживача.

 Здатність застосовувати сучасні методи підприємницької діяльності на зовнішніх ринках; проводити міжнародні 
маркетингові дослідження,   розробляти стратегії виходу на іноземні ринки. 


