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ПЕРЕДМОВА 
Освітньо-професійна програма «Маркетингова діяльність» є 

нормативним документом, який регламентує нормативні, компетентності, 
кваліфікаційні, організаційні, навчальні та методичні вимоги у підготовці 
молодших спеціалістів у галузі 07 «Управління та адміністрування» за 
спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Освітньо-професійна програма «Маркетингова діяльність» заснована на 
компетентністному підході підготовки молодших спеціалістів у галузі 
07 «Управління та адміністрування», за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

Освітньо-професійна програма «Маркетингова діяльність» розроблена 
робочою групою у складі: 

1. Каліна 1.1., керівник групи, кандидат економічних наук, доцент, 
голова циклової комісії з економіки та маркетингової діяльності, спеціаліст 
вищої категорії, старший викладач Коледжу бізнесу та аналітики Національної 
академії статистики, обліку та аудиту; 

2. Дуріхіна О. В, член проектної групи, спеціаліст вищої категорії, 
викладач циклової комісії з економіки та маркетингової діяльності Коледжу 
бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

3. Мальцева І. В., член проектної групи, спеціаліст вищої категорії, 
викладач циклової комісії з економіки та маркетингової діяльності Коледжу 
бізнесу та аналітики Національної академії статистики, обліку та аудиту. 

Освітньо-професійна програма за спеціальністю 075 «Маркетинг» 
розроблена відповідно до закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 
№ 1556-VII, Постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Національної рамки кваліфікацій» від 23.11.2011 № 1341, «Про затвердження 
Положення про акредитацію вищих навчальних закладів і спеціальностей у 
вищих навчальних закладах та вищих професійних училищах» від 09.08.2001 
№ 978, «Про затвердження Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти» від 30.12.2015 № 1187. 

Порядок розробки, експертизи , затвердження і внесення змін у освітньо-
професійну програму регулюється Положенням НАСОА «Про організацію 
освітнього процесу у Національній академії статистики, обліку та аудиту», 
затвердженого Вченою радою НАСОА від 26.05.2015, протокол № 10, введеним 
в дію наказом ректора НАСОА від 28.05.2015 № 77/2. 

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 
відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Національної академії 
статистики, обліку та аудиту. 
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Профіль освітньої програми 
Назва освітньої програми: Маркетингова діяльність 

Освітній ступінь: молодший спеціаліст 
Галузь знань: 07 «Управління та адміністрування 

Спеціальність 075 «Маркетинг» 
1. Загальна інформація 

Повна назва вищого 
навчального закладу 

Коледж бізнесу та аналітики Національної академії 
статистики, обліку та аудиту 

Ступінь вищої освіти та 
назва кваліфікації мовою 
оригіналу 

Ступінь вищої освіти: молодший спеціаліст . 
Освітня кваліфікація: молодший спеціаліст з маркетингу 
Професійна кваліфікація: молодший спеціаліст з маркетингу 

Офіційна назва освітньої 
програмиП 

Маркетингова діяльність 

Тип диплому та обсяг 
освітньої програми • 

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний ступінь, 120 
кредитів ЄКТС, термін навчання: на основі базової середньої 
освіти - 2 роки 10 місяців; на основі повної загальної 
середньої освіти - 1 рік 10 місяців 

Цикл/рівень HPK України - 5 рівень, FQ-EHEH - початковий цикл 
QF-LLL-5 рівень 

Передумови Повна загальна середня освіта / базова загальна середня освіта 
Мова(и) викладання Українська мова 
Термін дії освітньої програми з 01.09.2017 р. по 01.07.2027 р. 
Інтернет-адреса 
постійного 
розміщення опису 
освітньої програми 

http://cba.nasoa.edu.ua 

2. Мета освітньої програми 
Метою цієї програми є надання теоретичних знань та набуття практичних компетентностей, 
достатніх для успішного виконання професійних обов'язків у сфері маркетингу, підготовки 
здобувачів вищої освіти до подальшого навчання за обраною спеціальністю. 

3. Характеристика освітньої програми 
Предметна область (галузь 
знань, спеціальність, 
спеціалізація (за наявності)) 

07 Управління та адміністрування 
075 Маркетинг 

Орієнтація 
освітньої програми 

Освітньо-професійна програма молодшого спеціаліста 
базується на загальновідомих положеннях та результатах 
сучасних наукових досліджень з маркетингу та орієнтує на 
актуальні спеціалізації в рамках яких можлива подальша 
професійна і наукова кар'єра. 

Основний фокус освітньої 
програми та спеціалізації 

Спеціальна освіта та професійна підготовка в області 
маркетингу. 
Ключові слова: маркетинг, товарна політика, 
інфраструктура товарного ринку, сегментація ринку, 
конкуренція, реклама. 

Особливості 
програми 

Освітньо-професійна програма орієнтується на сучасні 
дослідження в галузі маркетингу, враховує специфіку 
використання маркетингу в діяльності підприємств з метою 
проведення аналітичних досліджень і розробки 
маркетингових планів, орієнтує на актуальні спеціалізації, в 
рамках яких студент визначає професійну кар'єру. 
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4. Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 
працевлаштування 

Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-
правової форми (комерційні, некомерційні, державні, 
муніципальні) усіх галузей і форм власності, в яких здобувач 
вищої освіти може працювати на посадах агентів комерційних 
(200004), агентів торгівельних (200004), торгівельних 
представників (24414), організаторів зі збуту (22707), 
рекламних агентів (22707). 

Подальше навчання Подальше навчання за першим (бакалаврським) рівнем вищої 
освіти. 

5. Викладання та оцінювання • 
Викладання та 
навчання 

Студентсько-центроване навчання, самонавчання, проблемно-
орієнтоване навчання, навчання через практику тощо. 
Проведення лекційних, практичних та лабораторних занять, 
тренінгів; організація майстеркласів, круглих столів, наукових 
конференцій та семінарів; залучення студентів до участі в 
проектних роботах, конкурсах, олімпіадах та науково-
дослідних заходах. Залучення до проведення занять 
кваліфікованих практикуючих фахівців. Застосовуються 
елементи дистанційного навчання. 

Оцінювання Письмові та усні екзамени, тестування, звіти з індивідуальних 
та колективних проектів, усні презентації, вхідний, поточний, 
тематичний, модульний, підсумковий контроль, залишковий 
замір знань, захист курсових робіт, практик та 
кваліфікаційний екзамен за фахом. 
6. Програмні компетентності 

Інтегральна 
компетентність (ІК) 

Здатність розв'язувати спеціалізовані завдання та 
застосовувати теорії і методи маркетингу під час професійної 
діяльності у галузі маркетингу. 

Загальні компетентності 
(ЗК) 

ЗК 1. Здатність до формування світогляду щодо розвитку 
людського буття, суспільства і природи, духовної культури. 
ЗК 2. Здатність розглядати суспільні явища в розвитку і 
конкретних історичних умовах. 
ЗК 3. Здатність використовувати сучасні інформаційні 
технологій для розв'язання різноманітних задач у навчальній 
та практичній діяльності. 
ЗК 4. Уміння обґрунтовувати управлінські рішення та 
спроможність забезпечувати їх правочинність. 
ЗК 5. Здатність здійснювати комунікаційну діяльність. 
ЗК 6. Здатність працювати як самостійно, так і в команді. 
ЗК 7 Здатність спілкуватися державною та іноземною мовами 
у професійній діяльності. 
ЗК 8. Здатність аналізувати галузеву структуру регіонального 
господарського комплексу. 
ЗК 9. Здатність займати активну життєву позицію та 
розвивати лідерські якості. 
ЗК 10. Здатність до оцінки та аналізу соціально-економічних 
процесів і явищ, до використання економічних знань у 
професійній діяльності. 
ЗК 11. Здатність до навчання та формування нових ідей 
(креативність). 

Фахові компетентності 
спеціальності (ФК) 

ФК 1.Здатність використовувати професійно-профільовані 
знання і практичні навички у галузі економіки підприємства, 
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фінансів, статистики та економічного аналізу для здійснення 
маркетингової діяльності. 
ФК2. Здатність формувати і здійснювати ефективну 
закупівельну діяльність. 
ФКЗ. Здатність визначити критерії формування товарного 
асортименту. 
ФК.4. Знання і розуміння нормативно-правового регулювання 
у сері маркетингу та реклами. 
ФК 5. Здатність використовувати математичний апарат для 
практичного використання в розв'язанні виробничих 
ситуацій. 
ФК.6 Здатність використовування знання та уміння і навички 
в галузі бухгалтерського обліку для здійснення маркетингової 
діяльності. 
ФК7. Здатність використовувати професійно-профільовані 
знання з розвитку інфраструктури товарного ринку для 
впровадження прогресивних методів торгівлі. 
ФК8. Здатність здійснювати контроль за виконанням 
договорів, угод та контрактів. 
ФК9. Здатність використовувати знання та уміння з теорії та 
практики управління підприємством в конкурентному 
середовищі ціноутворення для засвоєння методів 
маркетингової цінової і товарної політики. 
ФК10. Здатність використовувати знання, уміння і навички в 
галузі інформатики та комп'ютерної техніки для 
використання інформаційних систем і технологій в 
маркетингу. 
ФК11. Здатність використовувати знання і уміння стосовно 
методів і правил логістики для скорочення витрат 
підприємства на переміщення та збереження виробничих 
ресурсів. 
ФК12. Здатність використовувати професійно-профільовані 
знання в галузі ринкових досліджень для здійснення 
маркетингової діяльності. 
ФК 13. Вміння ефективно управляти матеріально-фінансовим 
станом підприємства. 
ФК 14. Здатність розробляти проекти маркетингових програм 
та угод. 

7. Програмні результати навчання • 
ПРН 1. Розуміння сутності та принципів розвитку суспільства, природи і мислення. 
ПРН 2. Вміння вільно користуватися нормативно-правовою базою у професійній діяльності. 
ПРН 3. Здатність аналізувати історичні події та процеси. 
ПРН 4. Знання інформатики, інформаційно-комунікаційного простору, інформації соціальних 
комунікацій. 
ПРН 5. Вміння усного та письмового спілкування державною мовою. 
ПРН 6. Здатність використовувати іноземну мову для забезпечення результативної 
професійної діяльності. 
ПРН 7. Знання і уміння оперувати економічними категоріями та поняттями. 
ПРН 8. Здатність здійснювати об'єктивний аналіз сучасного стану та тенденцій розвитку 
фізичної культури населення. 
ПРН 9. Здатність продемонструвати знання та навички планування фінансових показників 
діяльності підприємства, використовуючи розрахункові дані виробничої частини бізнес-плану. 
ПРН 10. Здатність здійснювати фінансові, кредитні, розрахункові операції, визначати доходи 
та витрати, оцінювати трудовий потенціал суб'єктів господарювання. 
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ПРН 11. Уміння застосовувати нормативні акти, принципи і стандарти бухгалтерського обліку 
для формування облікової політики підприємства. 
ПРН 12. Застосовуючи методи статистичного аналізу під керівництвом більш кваліфікованого 
спеціаліста аналізувати особливості та очікувані зміни товарного ринку, аналізувати 
інформацію про надійність клієнтів і компаній, які беруть участь у маркетинговій діяльності. 
ПРН 13. Розробляти перспективні та поточні плани маркетингової діяльності. 
ПРН 14. Здатність самостійно формувати ефективні маркетингові рішення з питань 
розроблення товару, обираючи цільовий ринок, визначаючи сутність, види та рівні нових 
товарів. 
ПРН 15. Розробляти та реалізовувати стратегії у галузі комерційної логістики. 
ПРН 16. Вміти здійснювати контроль за виконанням договірних зобов'язань. 
ПРН 17. Вміти збирати інформацію та вивчати попит на продукцію власного виробництва, а 
також товарів-конкурентів, запити споживачів. 
ПРН 18. Відповідно до умов договорів складати графіки перевезення товарів, під час 
перевезення товарів, при необхідності супроводжувати товар. 
ПРН 19. Використовуючи сучасні комп'ютерні і телекомунікаційні технології обміну та 
розповсюдження професійно-спрямованої інформації у сфері маркетингу. 
ПРН 20. Здійснювати обґрунтування прийняття рішень щодо ціноутворення на підприємстві 
та їх реалізацію. 
ПРН 21. Застосовувати набуті теоретичні знання для розв'язання практичних завдань та 
змістовно інтерпретувати отримані результати. 
ПРН 22. Вміти проводити діагностику розміщення продуктивних сил та обґрунтовувати 
ефективність функціонування господарських комплексів з урахуванням їх територіального 
розміщення. 
ПРН 23. Вміти проводити аналіз прибутку, рентабельності підприємства, оцінювати стан 
зовнішнього і внутрішнього середовища маркетингової діяльності, прогнозувати можливий 
прибуток від комерційних угод. 
ПРН 24. Дотримуючись етичних норм рекламування, застосовуючи законодавство про 
рекламу, під керівництвом більш кваліфікованого спеціаліста здійснювати як посередник 
роботу з репрезентації та просування товарів, робіт, послуг, комерційних ідей, виконувати 
комплексні заходи, спрямовані на досягнення маркетингових завдань, здійснювати роботу з 
популяризації підприємства-виготовлювача, забезпечувати престиж рекламодавця. 
Комунікація (КОМ) Уміння спілкуватись, включаючи усну та письмову 

комунікацію українською та іноземною мовою (англійською). 
Уміння використовувати інформаційні технології та інші 
методи для ефективного спілкування на професійному та 
соціальному рівнях. 

Автономія і відповідальність Здатність адаптуватись до нових ситуацій, обґрунтовувати, 
(АВ) приймати та реалізовувати у межах компетентності рішення. 

Здатність усвідомлювати необхідність навчання впродовж 
усього життя з метою поглиблення набутих та здобуття нових 
фахових знань в предметній області. 
Здатність відповідально ставитись до виконуваної роботи та 
досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної 
етики, самостійно приймати рішення і нести відповідальність 
за їх прийняття. 

Кадрове забезпечення Проектна група: 
1. Каліна І.І. - голова циклової комісії з маркетингу, кандидат 
економічних наук, спеціаліст вищої категорії; 
2. Дуріхіна О.В. - викладач циклової комісії з маркетингу, 
спеціаліст вищої категорії; 
3. Мальцева І. В. - викладач циклової комісії з маркетингу, 
спеціаліст вищої категорії;. 
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Всі розробники є штатними працівниками Коледжу бізнесу та 
аналітики НАСОА. 
Гарант освітньої програми: Каліна І.І. - голова циклової 
комісії з маркетингу, кандидат економічних наук, спеціаліст 
вищої категорії. 
До реалізації програми залучаються висококваліфіковані 
спеціалісти. 
3 метою підвищення фахового рівня всі педагогічні 
працівники один раз на п'ять років проходять підвищення 
кваліфікації за різними формами. 

Матеріально-технічне 
забезпечення 

Забезпеченість навчальними приміщеннями, комп'ютерними 
робочими місцями, мультимедійним обладнанням відповідає 
потребам. Наявна вся необхідна соціально-побутова 
інфраструктура, кількість місць в гуртожитках відповідає 
вимогам. Для проведення практичних і лабораторних робіт, 
інформаційного пошуку та обробки результатів наявні 
спеціалізовані комп'ютерні класи з необхідним програмним 
забезпеченням та необмеженим відкритим доступом до 
Інтернет-мережі. 

Інформаційне та 
навчально-методичне 
забезпечення • 

- офіційний веб-сайт http:// http://cba.nasoa.edu.ua містить 
інформацію про освітні програми, навчальну, наукову і 
виховну діяльність, структурні підрозділи, правила прийому, 
контакти; 
- необмежений доступ до мережі Інтернет; 
- наукова бібліотека, читальні зали; 
- віртуальне навчальне середовище Moodle; 
- навчальні і робочі плани; 
- графіки освітнього процесу; 
- навчально-методичні комплекси дисциплін; 
- навчальні та робочі програми дисциплін; 
-дидактичні матеріали для самостійної та індивідуальної 
роботи студентів з дисциплін, програми практик; 
- методичні вказівки щодо виконання курсових робіт 
(проектів); 
- критерії оцінювання рівня підготовки; 
- пакети комплексних контрольних робіт. 

9. Академічна мобільність 
Національна кредитна 
мобільність 

На загальних підставах в межах України 

Міжнародна кредитна 
мобільність 

Відсутні 

Навчання іноземних 
здобувачів вищої 
освіти 

Відсутні 

Гарант освітньої програми: 

кандидат економічних наук, доцент, спеціаліст вищої категорії Каліна 1.1. 
(науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ініціали гаранта ОП) 
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2. Перелік компонент освітньо-професійної / наукової програми та їх 

логічна послідовність 

2.1. Розподіл змісту освітньо-професійної програми за групами освітніх 

компонент і циклами підготовки 
№ Цикл підготовки Обсяг навчального навантаження 
з/п здобувана вищої освіти (кредитів/%) 

обов'язкові вибіркові всього за 
компоненти компоненти весь термін 

освітньо- освітньо- навчання 
професійної професійної 

програми програми 
1. Цикл загальної підготовки 44//48,89 13/43,33 57/47,50 
2. Цикл практичної підготовки 46/51,11 17/56,67 63//52,50 

Всього за весь 90/75,00 30/25,00 120/100,00 
термін навчання 

2.2. Перелік компонент ОПП «Маркетингова діяльність» 

Код 
н/д 

Компоненти освітньої програми (навчальні 
дисципліни, курсові проекти (роботи), практики, 

державний екзамен) 

Кількість 
кредитів 

Форма підсумк. 
контролю 

1 2 3 4 
1. Обов'язкові компоненти ОПП 
1.1. Цикл загальної підготовки 

ОК 1 Основи філософських знань 2 Екзамен 
ОК 2 Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 5 Екзамен 
ОКЗ Правознавство 2 Залік 
ОК 4 Історія України 2 Екзамен 
ОК 5 Українська мова (за професійним спрямуванням) 2 Залік 
ОК6 Фізичне виховання 4 Залік 
ОК 7 Політична економія (основи економічної теорії) 4 Екзамен, 

курсова робота 
ОК 8 Вища математика 5 Екзамен 
ОК 9 Інформатика та комп'ютерна техніка 4 Екзамен 

ОК 10 Економіка підприємства 4 Екзамен 
ОК 11 Фінанси підприємств 3 Залік 
ОК 12 Бухгалтерський облік 4 Екзамен 
ОК 13 Статистика 3 Екзамен 

Разом 44 
1.2. Цикл професійної підготовки 

ОК14 Маркетинг 8 Екзамен, 
курсова робота 

ОК15 Розроблення товару 4 Екзамен 
ОК16 Логістика 4 Екзамен 
ОК17 Інформаційні системи і технології у маркетингових 

дослідженнях 
5 Залік 

ОК18 Ринкові дослідження 4 Екзамен 
ОК19 Комунікаційна діяльність 4 Екзамен 
ОК20 Ціноутворення 4 Екзамен 
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ОК21 Навчальна практика 3 Залік 
ОК22 Практика зі спеціальності 

Практика з маркетингу 
Практика з логістики 

2 
2 

Залік 
Залік 

OK 23 Виробнича практика 5 Захист звіту -
щоденника 

OK 24 Державна атестація 1 Комплексний 
кваліфікаційний 

екзамен 
Разом 46 

Загальний обсяг обов'язкових компонент 90 
2. Вибіркові компоненти Ol l i ! 
2.1. Цикл загальної підготовки 

ВБ.1 Основи психології та педагогіки 4 Залік 
ВБ.2 Соціологія 4 Залік 
ВБ.З Регіональна економіка 5 Залік 

Разом 13 
2.2. Цикл професійної підготовки 

ВБ.4 Вступ до спеціальності 5 Залік 
ВБ.5 Економічний аналіз 6 Залік 
ВБ.6 Реклама і стимулювання продажу 6 Залік 

Разом 17 
Загальний обсяг вибіркових компонент ЗО 

ЗАГАЛЬНИМ ОБСЯГ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІИНОІ 
ПРОГРАМИ 120 
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2.3. Структурно-логічна схема ОПП «Маркетингова діяльність» 

3. ФОРМИ АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
Атестація випускників освітньої програми спеціальності 

075 «Маркетинг» здійснюється у формі складання комплексного 
кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документа про вищу 
освіту встановленого зразка про присудження його ступеня молодшого 
спеціаліста із присвоєнням кваліфікації молодшого спеціаліста з маркетингу. 

Атестація здобувачів вищої освіти здійснюється Екзаменаційною 
комісією після завершення навчання з метою комплексної перевірки й оцінки 
теоретичної та практичної фахової підготовки студентів-випускників. 

Екзаменаційна комісія створюється щороку у складі голови та членів 
комісії. Екзаменаційна комісія працює у строки, визначені графіком освітнього 
процесу на поточний навчальний рік, що розроблюється на основі навчальних 
планів, які затверджуються директором коледжу. 
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4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕ!! КОМПОНЕНТАМ 
ОСВІТНЬО-ПРОФЕСШНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ЗК1 ЗК2 зкз ЗК4 ЗК5 ЗК6 ЗК7 ЗК8 ЗК9 зк зк ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК ФК 
10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ОК 1 + 
ОК2 + 
ОКЗ + 
ОК4 + 
ОК 5 + 
ОК6 
ОК 7 + 
ОК 8 + 
ОК 9 + 
ОК 10 + 
ОК 11 + 
ОК 12 + 
ОК 13 + + 
ОК14 + + + + 
ОК15 + + + + + 
ОК16 + + 
ОК17 + 
ОК18 + 
ОК19 + 
ОК20 + 
ОК21 + 
ОК22 + 
ОК 23 + + 
ОК 24 
ВБ.1 + 
ВБ.2 + 
ВБ.З + 
ВБ.4 + + 
ВБ.5 + 

ВБ.6 + + 
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ 
КОМПОНЕНТАМИ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГОВА ДІЯЛЬНІСТЬ» 

ПР 
НІ 

ПР 
Н2 

ПР 
нз 

ПР 
Н4 

ПР 
Н5 

ПР 
Н6 

ПР 
Н7 

ПР 
Н8 

ПР 
Н9 

ПР 
Н10 

ПРН 
11 

ПРН 
12 

ПРН 
13 

ПРН 
14 

ПРН 
15 

ПРН 
16 

ПРН 
17 

ПРН 
18 

ПРН 
19 

ПРН 
20 

ПРН 
21 

ПРН 
22 

ПРН 
23 

ПРН 
24 

ОК 1 + 
ОК 2 + 
ОКЗ + 
ОК4 + 
ОК 5 + 
ОК6 + 
ОК 7 + 
ОК 8 
ОК 9 + 
ОКІО + 
ОК 11 + 
ОК 12 + 
ОК13 + 
ОК14 + + 
ОК15 + 
ОК16 + + 
ОК17 + 
ОК18 + 
ОК19 + + 
ОК20 + 
ОК21 + 
ОК22 + 
ОК 23 + 
ОК 24 
ВБ.1 + 
ВБ.2 
ВБ.З + 
ВБ.4 + 
ВБ.5 + 
ВБ.6 + 
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