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Передмова 

  

Освітньо-професійна програма є нормативним документом, який 

регламентує нормативні, компетентностні, кваліфікаційні, організаційні, 

навчальні та методичні вимоги у підготовці магістрів у галузі 07 «Управління 

та адміністрування» спеціальності 075 «Маркетинг».  

Освітньо-професійна програма заснована на компетентністному підході 

підготовки магістра у галузі 07 «Управління та адміністрування» спеціальності 

075 «Маркетинг». 

Освітньо-професійна програма розроблена робочою групою кафедри 

обліку і оподаткування та маркетингу МДУ у складі:  

1. Реслер М.В.- д.е.н., завідувач кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу 

2. Зарічна О.В. – к.е.н., доцент кафедри обліку і оподаткування та 

маркетингу 

3. Гаврилець О.В. – к.е.н., ст.викладач кафедри обліку і оподаткування 

та маркетингу 

Порядок розробки, експертизи, затвердження і внесення змін у освітню 

програму регулюється «Тимчасовим положенням про освітні програми 

підготовки фахівців різних ступенів вищої освіти в Мукачівському державному 

університеті». 

Програма погоджена з вченою радою факультету, схвалена Науково-

методичною радою та затверджена Вченою радою Мукачівського державного 

університету.  

Ця освітньо-професійна програма не може бути повністю або частково 

відтворена, тиражована та розповсюджена без дозволу Мукачівського 

державного університету. 



 

1. Профіль освітньо-професійної програми магістра зі спеціальності  

075 «Маркетинг» 

 
 

1 – Загальна інформація 

Повна назва вищого 

навчального закладу 

та структурного 

підрозділу 

Мукачівський державний університет,  

факультет економіки, управління та інженерії,  

кафедра обліку і оподаткування та маркетингу 

Ступінь вищої освіти 

та назва кваліфікації 

мовою оригіналу 

ОС «Магістр» 

магістр зі спеціальності «Маркетинг» 

Офіційна назва 

освітньої програми 

Магістр зі спеціальності «Маркетинг» 

Тип диплому та 

обсяг освітньої 

програми 

Диплом магістра, одиничний,  

90 кредитів ЄКТС  

 

Термін навчання 1 рік 4 місяці 

Акредитаційна 

інституція 

Акредитаційна комісія України 

 

Термін акредитації 2026р. 

Цикл/рівень НРК України – 7 рівень, FQ-EHEA – другий цикл, EQF LLL –7 рівень 

Передумови Наявність ступеня бакалавра 

Вступні іспити з фаху та іноземної мови. 

Решта вимог визначаються правилами прийому на освітньо-професійну 

програму магістра. 

Мова(и) викладання Українська 

Термін дії освітньої 

програми 

2021р. 

Інтернет-адреса 

постійного 

розміщення опису 

освітньої програми 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/ 

2 – Мета освітньої програми 

Підготовка фахівців  високого рівня, які володіють фундаментальними знаннями і практичними 

навичками з проведення ефективного управління маркетинговою діяльністю підприємств та 

організацій, здатні впроваджувати отримані знання в наукових дослідженнях, пов’язаних з 

проблемами розвитку маркетингової теорії. 

3 – Характеристика освітньої програми 

Предметна область, 

галузь знань, 

спеціальність, 

спеціалізація (за 

наявності) 

07 - Управління та адміністрування;  

075 - Маркетинг 

Орієнтація освітньої 

програми 

Освітньо-професійна  

Основний фокус 

освітньої програми 

та спеціалізації 

Підготовка фахівців високого рівня до організаційно-управлінської, 

аналітичної та науково-дослідної діяльності в області теорії та практики 

маркетингу. 

Особливості 

програми 

Орієнтована на глибоку спеціальну підготовку маркетологів враховуючи 

вимоги ринку праці, ініціативних та здатних швидко пристосовуватись до 

сучасного бізнес-середовища та науково-дослідної сфери. 

4 – Придатність випускників до працевлаштування та подальшого навчання 

Придатність до Працевлаштування на підприємствах будь-якої організаційно-правової 

http://msu.edu.ua/uk/osvitni-programi/


працевлаштування форми (комерційні, некомерційні, державні, муніципальні), у яких 

випускники працюють як керівники або виконавці маркетингових служб; 

органи державного та муніципального управління; структури, у яких 

випускники є підприємцями, що створюють та розвивають власну справу; 

науково- дослідницькі організації, пов’язані з вирішенням маркетингових 

проблем; установи системи вищої освіти. Випускники можуть працювати 

на посадах: викладача вищих навчальних закладів та науковця, 

спеціаліста науково-дослідницької установи, керівника та замісника 

керівника підприємства, установи та організації; керівника департаменту 

маркетингу, керівника підрозділів збуту й логістики; керівника 

підрозділів товарної та цінової політики; керівника підрозділу з 

маркетингових досліджень; спеціаліста у сферах маркетингового 

менеджменту та маркетолога-аналітика; спеціаліста із зв'язків з 

громадськістю та PR, спеціаліста з інтернет- маркетингу 

Подальше навчання Можливість навчання за програмою: 8 рівня НРК України, третього 

циклу FQ-EHEA та 8 рівня EQF-LLL 

5 – Викладання та оцінювання 

Викладання та 

навчання 

Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-комп’ютерні 

саморозвиваючі, колективні та інтегративні, контекстні технології 

навчання. 

Оцінювання 

 

Усне та письмове опитування, тестовий, презентація наукової роботи, 

захист курсових робіт, захист магістерської роботи, заліки, екзамени. 

Система оцінювання Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється за 

чотирибальною шкалою – 4-бальна національна шкала (відмінно, добре, 

задовільно, незадовільно); 2-рівнева національна шкала 

(зараховано/незараховано); 100-бальна; шкала ECTS (А, В, С, D, E, F, 

FX). 

6 – Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність 

Здатність розвязувати складні спеціалізовані задачі та практичні 

проблеми у галузі маркетингової діяльності, що передбачає проведення 

досліджень ринку та застосування методичних маркетингових підходів за 

невизначеністю умов господарювання. 

Загальні 

компетентності (ЗК) 
3К1 – Здатність працювати в команді та налагоджувати міжособистісні 

взаємодії при вирішенні поставлених завдань; 
3К2 – Здатність розуміти, використовувати та генерувати нові ідеї; 

3К3 – Здатність визначати, ставити та вирішувати проблеми; 

3К4 – Здатність використовувати інформаційні і комунікаційні технології 

з метою пошуку, оброблення та аналізу інформації з різних джерел; 
3К5 – Здатність професійно спілкуватися державною та іноземною 

мовою за професійною спрямованістю; 

3К6 – Здатність до застосовування фундаментальних знань в практичних 

ситуаціях, розуміння предметної області і професії. 

Фахові 

компетентності (ФК) 

ФК1.Планова – здатність проводити планування стратегічної та поточної 

діяльності підприємства; розробляти бізнес-проекти та впроваджувати 

маркетингові плани з інноваційної діяльності.  

ФК2.Управлінська – здатність реалізовувати маркетингові плани та 

координувати процеси пов’язані з їх впровадженням, аналізувати та 

оцінювати різноманітні ринкові фактори, можливі наслідки їх впливу на 

діяльність підприємств. 

ФК3.Організаційна – здатність ефективно організовувати маркетингову 

діяльність на підприємствах відповідно до загальної організаційної 

структури підприємств. 

ФК4.Науково-дослідна – здатність розробляти та реалізовувати 

програми досліджень з питань підвищення ефективності маркетингової 

діяльності підприємств. 

ФК5.Консультаційна – здатність і готовність до проведення 



консультування щодо питань планування і управління бізнесу та 

маркетингу зокрема. 

ФК.6.Навчально-методична – здатність до планування та організації 

навчального процесу. 

7 – Програмні результати навчання 

 ПРН1 Вміти визначати стратегічні завдання та цілі маркетингу на 

підприємстві в рамках розробки та обґрунтування маркетингової 

політики та стратегії фірми. 

ПРН 2 Вміти розробляти та обґрунтовувати організаційно-економічні 

маркетингові програми підприємств на основі прогнозу кон’юнктури 

внутрішніх, міжнародних та світових товарних ринків з метою 

планування довгострокових маркетингових заходів щодо ринкового 

позиціювання.  

ПРН 3 Вміти розробляти бізнес плани маркетингової та інноваційної 

діяльності, проводити планування по складовим елементам комплексу 

маркетингу з визначенням бюджету з їх реалізації. 

ПРН 4 Вміти розробляти організаційну структуру служби маркетингу, 

положення та посадові інструкції. 

ПРН 5 Вміти організовувати та налагоджувати зв’язки між відділами 

підприємства та іншими торгово-посередницькими, комунікаційними 

структурами в рамках реалізації маркетингової програми. 

ПРН 6 Вміти організовувати товарні, фінансові, інформаційні потоки 

у ринкових каналах. 

ПРН 7 Вміти управляти процесом розробки та реалізації стратегічного 

та оперативного планування на підприємстві. 

ПРН 8 Вміти координувати маркетинговий аналіз  та аудит в ході 

контролю і аналізу ефективності діяльності служби маркетингу. 

ПРН 9 Вміти координувати виконання маркетингових планів і 

програм з іншими планами підприємства. 

ПРН 10 Вміти розробляти план та програму маркетингових досліджень 

відповідно до потреби підприємства. 

ПРН 11 Вміти обґрунтовувати та визначати методологію, методику та 

модель реалізації програми маркетингових досліджень. 

ПРН 12 Вміти формувати моделі поведінки фірмових контрагентів 

відповідно до результатів маркетингових досліджень. 

ПРН 13 Вміти розробляти методологію та методику прийняття 

науково-обгрунтованих управлінських рішень у сфері маркетингу та 

комерційної діяльності. 

ПРН 14 Вміти впровадити науково-дослідну роботу з удосконалення 

теорії та концепції маркетингу, здійснювати її реалізацію. 

ПРН 15 Вміти консультувати з питань планування та управління 

бізнесом. 

ПРН 16 Вміти консультувати працівників підприємства з питань 

торговельно-збутової, комунікаційної, асортиментної та цінової 

діяльності підприємства. 

ПРН 17 Вміти залучати інвестиції та здійснювати запуск венчурних 

проектів у сфері високих технологій . 

ПРН 18 Вміти готувати наукову документацію та звітність. 

ПРН 19 Вміти планувати та організовувати навчальний процес з 

підготовки та перепідготовки економічних кадрів. 

ПРН 20 Вміти засвоювати новітні знання та навчально-методичні 

матеріали для підготовки та перепідготовки маркетологів економістів, 

підприємців у навчальних закладах, добирати та навчати персонал. 

ПРН 21 Вміти готувати та проводити заняття з маркетингових та 

економічних дисциплін згідно з робочими програмами. 

ПРН 22 Вміти розробляти та використовувати в навчальному процесі 

комп’ютерну техніку. 



 

8 – Ресурсне забезпечення реалізації програми 

Кадрове 

забезпечення 

Розробники програми: 1 доктор наук, 1 кандидат наук, доцент, 1 кандидат 

наук. 

Всі розробники є штатним співробітниками Мукачівського державного 

університету 

Гарант освітньої програми: Реслер М.В.- зав. кафедри обліку і 

оподаткування та маркетингу, д.е.н., професор. 
До реалізації програми залучаються науково-педагогічні працівники з 

науковими ступенями та/або вченими званнями, а також 

висококваліфіковані спеціалісти. 

З метою підвищення фахового рівня всі науково-педагогічні працівники 

один раз на п’ять років проходять стажування, в т.ч. закордонні. 

Матеріально – 

технічне 

забезпечення 

 навчальні корпуси; 

 гуртожитки; 

 тематичні кабінети; 

 спеціалізовані лабораторії; 

 комп’ютерні класи; 

 пункти харчування; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 мультимедійне обладнання; 

 спортивний зал, спортивні майданчики. 

Інформаційне та 

навчально-

методичне 

забезпечення 

 офіційний сайт МДУ: http://msu.edu.ua/uk/ ; 

 точки бездротового доступу до мережі Інтернет; 

 необмежений доступ до мережі Інтернет; 

 наукова бібліотека, читальні зали; 

 віртуальне навчальне середовище Moodle; 

 пакет MS Office 365; 

 корпоративна пошта; 

 навчальні і робочі плани; 

 графіки навчального 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 проектів(робіт), 

дипломних проектів (робіт); 

 критерії оцінювання рівня підготовки; 

 пакети комплексних контрольних робіт. 

9 – Академічна мобільність 

Національна 

кредитна 

мобільність 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників 

у вітчизняних вищих навчальних закладах-партнерах. 

Міжнародна 

кредитна 

мобільність 

 Угода щодо семестрового академічного обміну між Академією ім. 

Яна Длугоша в Ченстохові, Польща та Мукачівським державним 

університетом, Україна  

 Угода про проведення спільного (паралельного) навчання і видачі 

дипломів у співпраці з зарубіжними університетами між 

Академією ім. Яна Длугоша в Ченстохові, Польща та 

Мукачівським державним університетом, Україна 

 Договір про співпрацю з Вищою лінгвістичною школою у 

Ченстохові (Республіка Польща) 

 Угода про спільне проведення конференцій з Державною вищою 

техніко-економічною школою ім.Броніслава Маркевича в 

http://msu.edu.ua/uk/


Ярославі, Польща 

 Договір з Вищою школою економіки та менеджменту державного 

управління м.Братислава, Словаччина та Мукачівським 

державним університетом, Україна у рамках програми Erasmus+ 

 Угода щодо семестрового академічного обміну між Сопотською 

вищою школою (республіка Польща) та Мукачівським державним 

університетом, Україна. 

 



2.1 Перелік компонент освітньо-професійної програми та їх логічна послідовність 

 

частина навчального плану 
Код н/д Компонент освітноьї програми 

(навчальні дисципліни, курсові 

проекти (роботи), практики, 

кваліфікаційна робота) 

Кількість кредитів Форма 

підсумкового 

контролю 

1 2 3 4 

1. Обов’язкові компоненти ОП 

1.1. Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ГСЕП 1 Глобальна економіка 4 екзамен 

ГСЕП 2 Соціальна відповідальність 3 залік 

ГСЕП 3 Інноваційний розвиток підприємства 4 екзамен 

ГСЕП 4 
Охорона праці в галузі, цивільний 

захист 
3 

екзамен 

Всього 14  

1.2.Цикл дисциплін професійної підготовки 

ПП1 Стратегічний маркетинг 4 екзамен 
ПП2 Рекламний менеджмент 4 екзамен 
ПП3 Логістичний менеджмент 5 екзамен 
ПП4 Маркетинговий менеджмент 5 екзамен 

Всього 18  

Загальний обсяг обовязкових компонент: 32  

2.Вибіркові компоненти ОП* 

2.1.Дисципліни самостійного вибору навчального закладу 

2.1.1.Цикл дисциплін гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

ВГСЕП1 

Методологія та організація наукових 

досліджень, інтелектуальна 

власність/Наукові дослідження в 

маркетингу 

3 залік 

Всього 3  

2.1.2. Цикл дисципліни професійної та практичної підготовки 

ВПП1 Маркетинг галузей/Мерчандайзинг 4 залік 

ВПП2 

Товарна інноваційна 

політика/Комерційна діяльність 

посередницьких підприємств 

4 

залік 

ВПП3 
Маркетингова політика 

розподілу/Медіапланування 
3 

залік 

ВПП4 
Маркетинг муніципальних 

послуг/Екологічний маркетинг 
4 

залік 

ВПП5 

Обліково-аналітичне забезпечення 

економічної безпеки 

підприємства/Маркетинг відносин 

3 

залік 

Всього 18  

2.2.Дисципліни вільного вибору студента 

СВП1 
Фінансовий менеджмент/Електронна 

комерція 

4 залік 

Всього 4  

Загальний обсяг вибіркових компонент: 25  

Виробнича та переддипломна практика 15  

Підготовка та захист магістерської дипломної роботи 15  

Комплексний державний екзамен 3  

ЗАГАЛЬНИЙ ОБСЯГ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 90  

 



2.2 Структурно-логічна схема ОП 

       

 

 ГСЕП 4 Охорона праці в галузі, 

цивільний захист  

 

 ПП1 Стратегічний маркетинг 

 

 ПП2 Рекламний менеджмент 

 

ПП4 Маркетинговий менеджмент 
 ГСЕП1 Глобальна економіка 

ГСЕП3 Інноваційний розвиток 

підприємства   

ПП3 Логістичний менеджмент 

Підготовка магістерської дипломної 

роботи  

 

Підготовка магістерської дипломної 

роботи  

 

ГСЕП2 Соціальна відповідальність 

Виробнича і переддипломна 

практика  

Підготовка магістерської дипломної 

роботи  

Нормативні дисципліни 

Комплексний державний екзамен,  

 

Захист магістерської дипломної 

роботи 
 

1 курс 1 семестр 1 курс 2 семестр 

 

2 курс 1 семестр 

 



3. Форма атестації здобувачів вищої освіти 

 

Атестація випускників освітньої програми спеціальності 075 «Маркетинг» 

проводиться у формі захисту кваліфікаційної магістерської роботи та завершується 

видачею документу встановленого зразка про присудження йому ступеня Магістра із 

присвоєнням кваліфікації магістр зі спеціальності «Маркетинг».  

Атестація здійснюється відкрито і публічно. 



4. Матриця відповідності програмних компетентностей 

компонентам освітньої-професійної програми 

 

 ГСЕП 1 ГСЕП 2 ГСЕП 3 ГСЕП 4 ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ВГСЕП1 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 ВПП5 СВП1 

ЗК1 +  +  + +   + + + +  +  

ЗК2 + + + + +  + + +  + +  +  

ЗК3  + + + + + + +   + + +   

ЗК4 + + +  +    +  + +  + + 

ЗК5 +  +  + + + +  +   + +  

ЗК6  +   +   + + +  + +  + 

ФК1 +  +  + +   +  + + + + + 

ФК2 + + + + +  + +   + +   + 

ФК3  + + + + + + +  + + + +   

ФК4 + + +  +    +   + +   

ФК5 +  +  + + + + +  + + + + + 

ФК6  +   +   + +     +  

 



5. Матриця забезпечення програмних результатів навчання (ПРН) відповідними компонентами освітньої-професійної програми 

 

 ГСЕП 1 ГСЕП 2 ГСЕП 3 ГСЕП 4 ПП1 ПП2 ПП3 ПП4 ВГСЕП1 ВПП1 ВПП2 ВПП3 ВПП4 ВПП5 СВП1 

ПРН1     +      + + +   

ПРН2 +  +  +   +  + + + + +  

ПРН3   +  +   +   + + +  + 

ПРН4    + + + + +    + + +  

ПРН5       + +  +  +   + 

ПРН6   +    +     +    

ПРН7   + + +   +  +  +   + 

ПРН8     +   +  +  +   + 

ПРН9     + +  +  +  +  +  

ПРН10     +   +   + +   + 

ПРН11     +    +    + +  

ПРН12      + + +   + +   + 

ПРН13  + +    + + +     +  

ПРН14      +  + +   +    

ПРН15     +   +      + + 

ПРН16        +   + +    

ПРН17   +  + +   +     +  

ПРН18        + +      + 

ПРН19  +      + +       

ПРН20 + +     + + +       

ПРН21        + +       

ПРН22 +   + +  + + +       

 

 

 


