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«Маркетинг охоплює всі сфери діяльності компанії та дає змогу їй пристосуватися до 

навколишнього ринкового середовища творчо та з користю для себе»  

(Рей Корей) 
 

Маркетолог - нова, водночас важлива професія, без якої сьогодні в суспільстві не 

обходиться жодна комерційна установа. Сучасний ринок постійно змінюється і вдосконалюється, і 

успішно працювати можуть тільки ті компанії і підприємці, які володіють усіма стратегіями та 

інструментарієм маркетингової діяльності. Постійний розвиток і успіх у підприємницькій 

діяльності значною мірою залежить від професіоналізму маркетолога:і його знань та вміння 

застосувати їх у практичній діяльності. 

МАРКЕТИНГ - це основа сучасного бізнесу. Маркетинг можна визначити як науково-

прикладну дисципліну, вид професійної діяльності, система управління,спосіб мислення, стиль 

поведінки, комплекс конкретних функцій, які реалізуються субєктами економічної діяльності. 

Маркетингова діяльність це динамічний, мінливий процес, який залежить від сфери застосування, 

часу дії, параметрів ринкового середовища, від інтересів цільових споживацьких груп.  

Мукачівський державний університет єдиний акредитований вищий навчальний заклад в 

Закарпатській області, що здійснює підготовку маркетологів. Зокрема, в університеті здійснюється 

підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» на денній та заочній формах навчання за 

ступенем - бакалавр, магістр та рівнем - спеціаліст. 

Професія маркетолога вважається однією з найпрестижніших і перспективних. 

Переваги: 

- висока заробітна плата (макетологи входять в першу п’ятірку найбільш високооплачуваних 

професій на рнку праці);  

- можливість творчої самореалізації; 

- досвід створення продуктів і послуг, взаємодії зі споживачами; 

- перспективи кар'єрного зростання чи започаткування власного бізнесу. 

Якісна підготовка і хороша практика стануть запорукою Вашого майбутнього успіху. Крім 

цього, маркетинг – це найкраща школа для заснування власної справи, адже маркетинг це 

філософія сучасного бізнесу. 

Фахівці з «Маркетингу» можуть працювати на таких посадах:  

-· маркетолог; рекламіст; фахівець зі зв'язків з громадськістю та пресою;  

-· фахівець державної служби; фахівець-аналітик; фахівець з ефективності підприємства;  

-· фахівець з комунікативної політики; експерт; 

-· економіст служби маркетингу, економіст із збуту;  

-· економіст з матеріально-технічного забезпечення; товарознавець;  

-· методист з економічної освіти. 

Маркетолог може виступати в ролі експерта чи консультанта з питань вивчення та 

оцінювання кон'юнктури ринку, товарів і послуг та інших економічних проблем. 
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