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1. ПРОФІЛЬ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ ЗІ 

СПЕЦІАЛЬНОСТІ 075 МАРКЕТИНГ  

ГАЛУЗІ ЗНАНЬ 07 УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ 

 

1- Загальна інформація  
Повна назва вищого 

навчального закладу та 

структурного підрозділу  

Київський професійно-педагогічний коледж імені 

Антона Макаренка 

 
Ступінь вищої освіти та 

назва кваліфікації мовою 

оригінала  

Ступінь вищої освіти – молодший спеціаліст  

Кваліфікація – молодший спеціаліст з маркетингу  

Офіційна назва  

освітньої програми  
Маркетинг  

 
Тип диплому та обсяг 

освітньої програми  

Диплом молодшого спеціаліста, одиничний, 120 

кредитів ЄКТС,  

термін навчання 2 роки 10 місяців.  
Наявність акредитації  

 
Сертифікат про акредитацію  

  

 
Цикл/Рівень  

 
QF for EHEA – перший цикл, EQF for LLL – 5 

рівень;  

НРК України – 6  рівень  
Передумови  
 

на основі базової загальної середньої освіти  

Мова(и) викладання  

 
українська  
 

Термін дії освітньої 

програми  

 

5 років 

 

Інтернет-адреса  

постійного розміщення 

опису освітньої програми  

http://kppk.com.ua/  

2 - Мета освітньо-професійної програми 

підготовка компетентних фахівців з маркетингу, які володіють сучасним 

ринковим мисленням, теоретичними знаннями і прикладними навичками для 

успішної маркетингової діяльності підприємства і вирішення стратегічних 

проблем маркетингової діяльності економічних суб’єктів.  

3 - Характеристика освітньої програми  

Предметна область  

(галузь знань, 

спеціальність)  

Галузь знань – 07 Управління та адміністрування.  

Спеціальність – 075 Маркетинг.  

Орієнтація  Освітньо-професійна.  

http://kppk.com.ua/
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освітньої програми  Структура програми передбачає оволодіння 

базовими знаннями щодо прийняття 

управлінських рішень у різних сферах маркетингу, 

обґрунтування рекомендацій щодо формування 

комплексу маркетингу. Уміння збору і обробки 

первинної та вторинної інформації, прогнозування 

і моделювання; технологіями і методами 

проведення маркетингових досліджень; навичками 

сегментації і позиціонування. Здатність формувати 

та управляти товарним асортиментом 

підприємства, впроваджувати оптимальну цінову 

політику. Засвоєння навичок проектування і 

проведення рекламних кампаній, організації, 

планування й оцінки результатів у рекламі, 

стимулюванні. Проведення аналізу ринкової 

ситуації, оцінки споживчої поведінки для вибору 

оптимальних систем збуту та каналів збуту. 

Застосування маркетингових інструментів на 

промисловому, міжнародному ринку, ринку 

послуг. 

Опис предметної 

області 
Об’єкти вивчення та діяльності: 

загальноекономічні та професійні знання, вміння 

та навички для виконання професійних функцій та 

типових задач діяльності у сфері маркетингу 

Цілі навчання: підготовка висококваліфікованого 

фахівця з маркетингу, здатного вирішувати 

завдання, пов’язані з діагностичною, плановою (в 

т.ч. прогнозною), аналітичною діяльністю та 

управлінням маркетингом на підприємствах, в 

установах та організаціях усіх форм власності та 

видів економічної діяльності. 

Теоретичний зміст предметної області: Інтеграція 

фахової підготовки в галузі маркетингу, практичне 

застосування маркетингового інструментарію в 

діяльності промислових підприємств 

Методи, методики та технології: методи та 

технології проведення маркетингових досліджень; 

дослідження маркетингового середовища; 

сегментування ринку; діагностика 

конкурентоспроможності підприємства; технології 

формування конкурентних переваг та ін. 

Інструменти або обладнання: маркетингові 

дослідження; маркетингова інформаційна система; 

Глобальна мережа; інформаційні системи 
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маркетингу; маркетингові аналітичні системи 

Освітній фокус освітньої 

програми  

 

Базова вища освіта в галузі маркетингу. Акцент 

програми на формуванні знань, умінь та 

компетентностей щодо володіння сучасним 

інструментарієм з маркетингу та обґрунтування 

напрямів з підвищення ефективності діяльності 

підприємства в мінливих ринкових умовах.  

4 - Придатність випускників 

до працевлаштування та подальшого навчання 
Придатність до 

працевлаштування  
Випускник придатний до працевлаштування на 

посади у відповідності до Національного 

класифікатора професій ДК 003:2010: 

3115 – агент комерційний; 

3436.1 – помічник керівника підприємства 

(установи, організації); 

3436.2 – помічник керівника виробничих та інших 

основних підрозділів; 

3114 – агент торговельний. 

Подальше навчання  Можливість навчання за програмами: НРК – 6 

рівень, FQEHEA – перший цикл, EQF LLL - 6 

рівень 

5 - Викладання та оцінювання  
Викладання та навчання  Проблемні, інтерактивні, проектні, інформаційно-

комп’ютерні саморозвиваючі, колективні та 

інтегративні контекстні технології навчання.  
Оцінювання  

 
Система оцінювання знань за дисциплінами 

освітньо-професійної програми складається з 

поточного та підсумкового контролю.  

Поточний контроль знань проводиться в усній 

формі (опитування за результатами опрацьованого 

матеріалу) або письмовій формі.  

Підсумковий контроль знань у вигляді 

екзамену/заліку проводиться у письмовій формі з 

подальшою усною співбесідою.  
6 - Програмні компетентності 

Інтегральна 

компетентність  
Здатність розв’язувати складні спеціалізовані 

задачі та практичні проблеми у галузі 

маркетингової діяльності або у процесі навчання, 

що передбачає застосування певних теорій та 

методів управлінської діяльності і 

характеризується комплексністю й 

невизначеністю умов (ІК).  
Загальні компетентності 

(ЗК)  
ЗК01. Здатність до абстрактного мислення, аналізу 

і синтезу. 
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ЗК02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК03. Здатність спілкуватися державною та 

іноземною мовами як усно, так і письмово. 

ЗК04. Здатність до критичного та креативного 

мислення. 

ЗК05. Навички використання інформаційних і 

комунікаційних технологій. 

ЗК06. Здатність вчитися і оволодівати сучасними 

знаннями. 

ЗК07. Здатність до пошуку, оброблення та аналізу 

інформації з різних джерел. 

ЗК08. Здатність працювати в команді, розуміючи 

розподіл ролей, їхні функціональні обов’язки та 

взаємозамінність. 

ЗК09. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань. 

ЗК10. Прагнення до збереження навколишнього 

середовища. 

ЗК11. Здатність діяти соціально відповідально та 

свідомо. 
Фахові  

компетентності (ФК)  

ФК01. Здатність до ринкового мислення. 

ФК02. Здатність виявляти закономірності 

функціонування сучасної економіки на мікро- та 

макрорівні. 

ФК03. Здатність застосовувати отримані знання та 

набуті навички в практичній діяльності. 

ФК04. Здатність підтримувати належний рівень 

економічних знань та постійно підвищувати свою 

професійну підготовку. 

ФК05. Здатність демонструвати та застосовувати 

знання з управління підприємницькою діяльністю. 

ФК06. Здатність виконувати економічні 

розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні підприємства. 

ФК07. Здатність до опрацювання і використання 

економічної, управлінської та облікової 

інформації. 

ФК08. Здатність аналізувати, планувати і 

організовувати підприємницьку діяльність. 

9. Здатність виявлення та обґрунтування 

пріоритетних напрямків організації та ведення 

власного бізнесу. 

ФК10. Здатність породжувати нові ідеї 
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(креативність). 

ФК11. Здатність розробляти бюджет маркетингу. 

ФК12. Здатність розробляти бізнес-проекти. 

ФК13. Здатність використовувати нормативні та 

правові акти, що регламентують професійну 

діяльність. 

ФК14. Здатність застосовувати комп’ютерні 

технології обробки даних для вирішення 

маркетингових завдань, здійснення аналізу 

інформації та підготовки аналітичних звітів. 

ФК15. Здатність самостійно виявляти проблеми 

маркетингового характеру при аналізі конкретних 

ситуацій, пропонувати способи їх вирішення. 
7 - Програмні результати навчання (ПРН)  

ПР01. Володіння філософсько-методологічними способами мислення; здатність 

розпізнавати в різних політичних, культурних, економічних подіях складові 

компоненти, що призводять до позитивних або негативних наслідків, шляхом їх 

аналізу в рамках загально визнаних філософських концепцій розвитку 

суспільства  

ПР02. Здатність спілкуватися українською мовою як в усній, так і в письмовій 

формі, з дотриманням всіх правил та вимог  

ПР03.Здатність розуміти місце і статус України в сучасному світі, мати активну 

життєву і громадянську позицію, проявляти повагу до українських 

національних цінностей, мати ґрунтовні знання про закономірності та 

особливості економічного, соціального, політичного та етнокультурного 

розвитку людського суспільства на теренах України  

ПР04.Здатність розуміти становлення і розвиток соціології як науки, процеси 

суспільного життя, закони функціонування і розвитку суспільства та його 

складових компонентів 

ПР05.Розуміти місце і статус української культури в сучасному світі, мати 

активну життєву і громадянську позицію, проявляти повагу до українських 

національних цінностей, а саме: до власної землі, до її краси і неповторності; до 

культурних цінностей та самобутності української нації; до української мови та 

інших духовних та культурних цінностей, які нація отримала у спадщину від 

своїх етнічних спільнот, які об’єднались у націю; до цінностей, які були 

вироблені й накопичені українським народом протягом свого історичного 

розвитку 

ПР06. Здатність усвідомлювати принципи функціонування держави, органів 

державної влади та органів місцевого самоврядування, використовувати 

навички роботи з законодавчими актами та діючими державними стандартами 

для здійснення маркетингової діяльності  

ПР07. Здатність до засвоєння базових математичних понять та загальних 

математичних законів 

ПР08. Впроваджувати в виробничу систему та систему управління 
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підприємством розроблені заходи та проектні рішення з покращення 

результативності діяльності підприємства  в умовах невизначеності та ризику. 

ПР09. Здатність щодо створення безпечних умов діяльності і життя, опанування 

принципів гармонійного розвитку особистості і сталого розвитку суспільства 

ПР10. Здатність до формування системи знань з теорії та практики ведення 

бухгалтерського обліку на підприємствах  

ПР11. Здатність до формування ґрунтових знань про економічну систему 

суспільства, закони її функціонування і розвитку, для розуміння чинників 

зародження, утвердження і напрямів розвитку сучасних соціально-економічних 

систем, їх спроможності більш повно задовольняти потреби людей 

ПР12. Здатність до статистичних методів збирання, оброблення та аналізу 

інформації стосовно соціально-економічних явищ та процесів, які доцільно 

використовувати в сучасних умовах при проведенні статистичного дослідження  

ПР13. Здатність до оволодіння студентами виробничих відносин і загальних 

принципів економіки промисловості та на цій основі отримання ними 

спеціальних знань з конкретної економіки, необхідних для практичної 

діяльності в області економічного проектування на підприємстві, а також 

планування і реалізація заходів з підвищення ефективності виробництва 

ПР14. Здатність до засвоєння базових знань з питань теорії та практики 

фінансових відносин суб'єктів господарювання 

ПР15. Здатність до високого рівня інформаційної та комп’ютерної культури, 

практичних навичок роботи із сучасною комп’ютерною технікою з 

використанням новітніх інформаційних технологій 

ПР16. Здатність до формування системи спеціальних теоретичних знань та 

практичних навичок для управління асортиментом, якістю продовольчих 

товарів і предметів матеріально-технічного забезпечення підприємства 

ПР17. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на ринку 

асортимент товарів, перелік послуг, виробників та ступінь забезпечення прав 

споживачів у їх діяльності. 

ПР18. Здатність до засвоєння знань з теорії і практики ведення фінансового 

обліку на підприємствах різних форм власності. 

ПР19. Уміння проводити мобілізацію наявного власного і залучення нового 

капіталу, усіх видів ресурсного забезпечення для проведення підприємницької 

діяльності, просування власного бізнесу на віртуальному ринку, здійснення 

інноваційного підприємництва. 

ПР20. Здатність до оволодіння знаннями ефективного просування продукції та 

послуг з метою ухвалювання ефективних виробничих та організаційних рішень 

на рівні сучасних вимог 

ПР21. Здатність відповідального ставлення до роботи, що виконується та 

досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики. 

ПР22. Забезпечувати встановлення ефективних контактів з діловими 

партнерами. 

ПР23. Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти управлінських 

рішень щодо просування на ринку товарів і послуг суб’єкта підприємництва, 
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підвищення ефективності ринкової діяльності. 

ПР24. Володіння навичками щодо управління бізнесом, ринкового 

обґрунтування напрямів його розвитку та забезпечення успішного 

функціонування. 

ПР25. Уміння готувати маркетингові звіти та презентації. 

ПР26. Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх факторів 

маркетингового середовища та управлінських рішень на результативність 

діяльності підприємства при плануванні діяльності та розробці стратегій його 

розвитку. 

ПР27. Здатність укладання господарських договорів з урахуванням їх 

різновидів та порядок розірвання договірних відносин на законних підставах. 

ПР28. Вміти координувати дії та контролювати процес формування й 

використання всіх видів ресурсів та збут товарів та послуг на підприємстві за 

різними сферами діяльності підприємства. 

ПР29. Навички використання оргтехніки, універсального та прикладного 

програмного забезпечення відповідно до виду діяльності. 

8 - Ресурсне забезпечення реалізації програми  

Кадрове забезпечення  Кадрове забезпечення відповідає рівню вимог 
щодо ліцензування спеціальності.  
Спеціальність 075 Маркетинг галузі знань 07 
Управління та адміністрування забезпечена 
стабільним колективом викладачів з великим 
педагогічним стажем та досвідом практичної 

роботи.  

Підготовку фахівців даної спеціальності 

забезпечують 19 педагогічних працівники.  

А саме: 4 кандидати наук (21 %), вищу 

категорію мають 10 викладачів, що складає 

(52,6%), першу категорію – 5 викладачів (26,4 %).  

Всі викладачі коледжу мають вищу освіту. 

Підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників відбувається також шляхом участі у 

семінарах, тренінгах, участі у міжнародних 

проектах та навчанням на курсах підвищення 

кваліфікації. 

В установлені терміни проводиться 

атестація викладачів згідно з «Типовим 

положенням про атестацію педагогічних 

працівників», затвердженого наказом МОН 

України 06.10.2010 р.,№ 930. Не атестованих та 

умовно атестованих викладачів немає.  
Матеріально-технічне 

забезпечення  

 

Київський професійно-педагогічний коледж 

імені Антона Макаренка розташований у 

шестиповерховій будівлі загальною площею 11779 
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кв. м. на одного студента в середньому припадає 

18, 52 кв. м, що відповідає ліцензійним вимогам. 

Навчально-матеріальна база коледжу 

відповідає вимогам навчального плану 

спеціальності. 

Теоретична та практична підготовка фахівців 

спеціальності 075 Маркетинг галузі знань 07 

Управління та адміністрування здійснюється у 

навчальних приміщеннях, де діють 17 кабінетів, 2 

лабораторії,  2 комп’ютерних кабінети. 

Електронне оснащення та програмне 

забезпечення освітнього процесу, інформаційно-

технічні засоби навчання; сучасне промислове, 

дослідницьке, технологічне обладнання та 

програмне забезпечення предметної галузі 

відповідно до спеціалізації. 

Навчальний процес має достатній рівень 

забезпечення технічними засобами навчання. 

Кабінети і лабораторії забезпечені необхідним 

устаткуванням, наочними посібниками та 

літературою. 

Крім навчальних приміщень в корпусі 

розміщено кабінети адміністрації, бібліотека, 

читальна зала на 160 посадових місць, спортивна 

зала, актова зала на 300 місць, їдальня на 250 

місць, медичний пункт, майстерні. 

Заняття з фізичного виховання проводяться 

також на стадіоні «Старт» відповідно до угоди між 

коледжем та керівництвом стадіону «Старт». 

Коледж має на своєму балансі один 

гуртожиток для проживання іногородніх 

студентів. Житлова площа гуртожитку 6208 кв. м 

на 312 місць, що на 100% забезпечує необхідні 

потреби. 

За період з 2013 р. до 2017 р. приділялась увага 

придбанню навчальної та наукової літератури. 

Придбано 1595 примірників, а частка 

україномовних екземплярів збільшилась з 79,3% 

до 87,2%. 

Загальна кількість томів навчальної 

літератури складає 96767 примірника. 

Інформаційне та 

навчально-методичне 

забезпечення  

Освітній процес здійснюється  за наявності  

освітньо-кваліфікаційної характеристики, 

освітньо-професійної програми, навчального 
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плану, 100% наявністю навчально-методичних 

комплексів з кожної дисципліни в які входять 

навчальні програми, плани семінарських, 

практичних занять, завдань для лабораторних 

робіт, методичних вказівок і тематичних 

контрольних, курсових робіт (проектів), пакетів 

комплексних контрольних робіт, програми всіх 

видів практик, методичні вказівки щодо 

проведення державної атестації, критерії 

оцінювання. 

При розробці навчальних матеріалів з 

дисциплін враховуються пізнавальні потреби, 

інтереси студентів та вимоги роботодавців.  

В навчальному закладі створена постійно 

діюча навчально-методична рада коледжу, 

діяльність якої направлена на методичне 

забезпечення практичних робіт, самостійної 

роботи студентів, розробку і застосування 

прикладних і комп’ютерних програм підготовки 

фахівців.  

В березні 2014 року на базі коледжу Центр 

педагогічної майстерності. Центр створено для 

посилення науково-методичної діяльності 

коледжу за рахунок інтеграції науково-

експериментальних досліджень Інституту 

педагогічної освіти і освіти дорослих НАПН 

України з підвищення рівня педагогічної 

майстерності викладачів, педагогів професійного 

навчання та студентів – майбутніх педагогів 

ПТНЗ. 

У коледжі значна увага приділяється 

підвищенню якості самостійної роботи студентів 

та роботі Студентського наукового товариства, що 

сприяє розвитку особистих здібностей, 

підвищенню якості знань, закладає фундамент до 

самоосвіти, що має важливе значення у їх 

майбутній професійній діяльності. 

Фонд бібліотеки забезпечений науково-

методичними та навчальними посібниками і 

підручниками за всіма професіями у кількості 

4965 примірників та на електронних носіях у 

кількості 272 CD, можливість доступу викладачів 

та студентів до мережі Інтернет 

При бібліотеці функціонує читальна зала з 
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середньою кількістю студентів на 1 місце – 5,2 

осіб. 

Загальний фонд бібліотеки Київського 

професійно-педагогічного коледжу імені Антона 

Макаренка складає 96 767 томів, з них навчальної 

літератури – 80 478 томів, художньої літератури – 

14 279 томів, наукової літератури -  2 010 томів, в 

тому числі за звітний період придбано 1033 томи. 

9 – Академічна мобільність 

Національна кредитна 

мобільність 

Академічна мобільність студентів здійснюється на 

підставі укладення угод про співробітництво між 

коледжем та закладами освіти України, зокрема 

НПУ ім. Н.П.Драгоманова, ДВНЗ Переяслав-

Хмельницьким державним педагогічним 

університетом ім.. Г Сковороди, Національним 

університетом біоресурсів та 

природокористування, Інститутом інформатики 

НПУ ім. Н.П.Драгоманова, Українською 

інженерно-педагогічною академією (УІПА), 

Приватним вищим НЗ Університет новітніх 

технологій за узгодженими та затвердженими у 

встановленому порядку індивідуальними 

навчальними планами студентів та програмами 

навчальних дисциплін. 
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2. ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» ТА ЇХ ЛОГІЧНА ПОСЛІДОВНІСТЬ 

 

Таблиця 2.1 

2. 1 ПЕРЕЛІК КОМПОНЕНТ 

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» 

Код н/д  

 

Компоненти освітньої програми  

(навчальні дисципліни, курсові проекти (роботи), 

практики, кваліфікаційна робота)  

Кількість 

кредитів  

 

Форма 

підсумк. 

контролю  

Нормативний компонент ОП  
1.1. Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  

ГП 1.01 Основи філософських знань (філософія) 3 Екзамен 

ГП 1.02 Українська мова (за професійним спрямуванням) 3 Екзамен 

ГП 1.03 Історія України  3 Екзамен 

1.2. Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

МК 2.01  Вища математика 4 Екзамен 

МК 2.02  БЖД (Основи охорони праці) 3 Диф. залік 

МК 2.03  Бухгалтерський облік  4 Екзамен 

МК 2.04 Політекономія  4 Екзамен 

МК 2.05  Статистика  4 Диф. залік 

МК 2.06 Економіка підприємства 4 Екзамен 

МК 2.07 Фінанси підприємства 4 Екзамен 

1.3. Цикл професійної і практичної підготовки  

ПК 3.01  Комерційне товарознавство  5  Екзамен  

ПК 3.02  Фінансовий облік  5  Диф. залік 

ПК 3.03  Комунікаційна діяльність  4  Диф. залік  

ПК 3.04  Інфраструктура товарного ринку  4  Екзамен  

ПК 3.05  Основи ринкових досліджень  4  Диф. залік  

ПК 3.06  Маркетинг  5  Екзамен 

ПК 3.07  Маркетингова цінова політика  4  Екзамен  

ПК 3.08  Комерційна діяльність 6  Екзамен  

ПК 3.09  Інформаційні системи і технології в комерційній 

діяльності 

5  Екзамен  

Загальний обсяг обов’язкових компонент:           78 

1.3.1 Практична підготовка  

ПК 3.1.01 Навчальна практика зі спеціальності 4,5 Диф. залік 

ПК 3.1.02  Технологічна практика  6  Диф. залік  

Загальний обсяг практичних компонент:            10,5  

Вибіркові компоненти ОП  

2.1 Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін  

ВБ 1.01  Соціологія  2  Диф. залік  

ВБ 1.02  Культурологія (Художня культура) 2  Диф. залік  

ВБ 1.03  Основи правознавства (Правознавство)  2  Диф. залік  

2.2 Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

ВБ 2.01 Інформатика та комп’ютерна техніка 5 Диф. залік 
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2.3 Цикл професійної і практичної підготовки 

ВБ 3.01  Підприємницька діяльність  4  Диф. залік  

ВБ 3.02  Логістика  3  Диф. залік  

ВБ 3.03  Поведінка споживача  4  Диф. залік 

ВБ 3.04  Навчальна практика на ПК  4,5  Диф. залік 

Загальний обсяг вибіркових компонент:            26,5  

Загальний обсяг освітньої програми           120  
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3. ФОРМА АТЕСТАЦІЇ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Атестація випускників за освітньо-професійною програмою «Маркетинг» 

підготовки здобувачів освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста 

зі спеціальності 075 «Маркетинг» галузі знань 07 Управління та 

адміністрування проводиться у формі комплексного державного 

кваліфікаційного екзамену та завершується видачею документу встановленого 

зразку про присудження йому ступеня молодшого спеціаліста із присвоєнням 

кваліфікації: молодший спеціаліст з маркетингу. Атестація здійснюється 

відкрито і публічно. 



4. МАТРИЦЯ ВІДПОВІДНОСТІ ПРОГРАМНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ КОМПОНЕНТАМ ОСВІТНЬО-

ПРОФЕСІЙНОЇ ПРОГРАМИ «МАРКЕТИНГ» 
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ЗК01 *   *   * *                      

ЗК 02 *    * *   * *             * *      

ЗК03  *                            

ЗК 04 *  *                           

ЗК 05      *  *                 *     

ЗК 06    *                          

ЗК 07       *                       

ЗК 08             *                 

ЗК 09                      * *       

ЗК 10     *                         

ЗК 11   *  *                         

ФК 1       *  * *    *  *          *    

ФК 2        *      *                

ФК 3           *    *     * *      *  * 

ФК 4           *         * *         

ФК 5                          * *   

ФК 6            *               *  * 

ФК 7            *                * * 

ФК 8               *            * *  

ФК 9               *               

ФК 10             *             *    

ФК 11                 *             

ФК 12                  *        *    

ФК 13                        *      

ФК 14                   *          * 

ФК 15               * *    * *         
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5. МАТРИЦЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ НАВЧАННЯ (ПРН) ВІДПОВІДНИМИ КОМПОНЕНТАМИ 

ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ 
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ПРН 01 *                             

ПРН 02  *                            

ПРН 03   *                           

ПРН 04                      *        

ПРН 05                       *       

ПРН 06                        *      

ПРН 07    *                          

ПРН 08    *    *           *           

ПРН 09     *                         

ПРН 10      *                        

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                 *          *    

ПРН 25                *   * *          

ПРН 26                *  *        *    

ПРН 27                  *   *         

ПРН 28                  *        * *   

ПРН 29                   *      *    * 
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РОЗПОДІЛ ПРОГРАМНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ ТА КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ЗА НАВЧАЛЬНИМИ ДИСЦИПЛІНАМИ 

Компетентності, якими повинен 

оволодіти здобувач 

Програмні результати навчання  Найменування навчальної 

дисципліни, практик 

Цикл гуманітарних та соціально-економічних дисциплін 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 1. Основи філософських знань (3 кредити) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 04. Здатність до критичного та 

креативного мислення. 

1. Володіння філософсько-методологічними способами 

мислення; здатність розпізнавати в різних політичних, 

культурних, економічних подіях складові компоненти, що 

призводять до позитивних або негативних наслідків, шляхом 

їх аналізу в рамках загально визнаних філософських 

концепцій розвитку суспільства (ЗК-01, 02, 04) 

Основи філософських знань 

(філософія) (3 кредити) 

Модуль 2. Українська мова (за професійним спрямуванням) (3 кредити) 

ЗК 03. Здатність спілкуватися державною 

та іноземною мовами як усно, так і 

письмово. 

2. Здатність спілкуватися українською мовою як в усній, так і 

в письмовій формі, з дотриманням всіх правил та вимог (ЗК 

03) 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) (3 

кредити) 

Модуль 3. Історія України (3 кредити) 

ЗК 04. Здатність до критичного та 

креативного мислення. 

ЗК11. Здатність діяти соціально 

3.Здатність розуміти місце і статус України в сучасному світі, 

мати активну життєву і громадянську позицію, проявляти 

повагу до українських національних цінностей, мати 

Історія України (3 кредити) 
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відповідально та свідомо. ґрунтовні знання про закономірності та особливості 

економічного, соціального, політичного та етнокультурного 

розвитку людського суспільства на теренах України (ЗК -

04,11) 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 4. Соціологія (2 кредити) 

ЗК 09. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань. 

4.Здатність розуміти становлення і розвиток соціології як 

науки, процеси суспільного життя, закони функціонування і 

розвитку суспільства та його складових компонентів (ЗК 09) 

Соціологія (2 кредити) 

Модуль 5. Культурологія (художня культура) (2 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 09. Здатність діяти на основі етичних 

міркувань. 

5.Розуміти місце і статус української культури в сучасному 

світі, мати активну життєву і громадянську позицію, 

проявляти повагу до українських національних цінностей, а 

саме: до власної землі, до її краси і неповторності; до 

культурних цінностей та самобутності української нації; до 

української мови та інших духовних та культурних цінностей, 

які нація отримала у спадщину від своїх етнічних спільнот, 

які об’єднались у націю; до цінностей, які були вироблені й 

накопичені українським народом протягом свого історичного 

розвитку (ЗК-02,09) 

Культурологія (художня 

культура) (2 кредити) 
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Модуль 6. Основи правознавства (Правознавство) (2 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ФК 13. Здатність використовувати 

нормативні та правові акти, що 

регламентують професійну діяльність. 

6. Здатність усвідомлювати принципи функціонування 

держави, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, використовувати навички роботи з 

законодавчими актами та діючими державними стандартами 

для здійснення маркетингової діяльності (ЗК 02; ФК-13) 

Основи правознавства 

(Правознавство) (2 кредити) 

Цикл математичної та природничо-наукової підготовки 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 7. Вища математика (4 кредити) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 06. Здатність вчитися і оволодівати 

сучасними знаннями. 

7. Здатність до засвоєння базових математичних понять та 

загальних математичних законів (ЗК- 01, 06) 

8. Впроваджувати в виробничу систему та систему управління 

підприємством розроблені заходи та проектні рішення з 

покращення результативності діяльності підприємства  в 

умовах невизначеності та ризику (ЗК- 01, -6) 

Вища математика (4 кредити) 

Модуль 8. БЖД (Основи охорони праці) (3 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 10. Прагнення до збереження 

навколишнього середовища. 

9. Здатність до створення безпечних умов діяльності і життя, 

опанування принципів гармонійного розвитку особистості і 

сталого розвитку суспільства (ЗК -02, 10, 11) 

БЖД (Основи охорони праці) (3 

кредити) 
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ЗК-11. Здатність діяти соціально 

відповідально та свідомо. 

Модуль 9. Бухгалтерський облік (4 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ЗК 05. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

10. Здатність до формування системи знань з теорії та 

практики ведення бухгалтерського обліку на підприємствах 

(ЗК-02, 05). 

Бухгалтерський облік (4 

кредити) 

Модуль 10. Політекономія (4 кредити) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 07. Здатність до пошуку, оброблення 

та аналізу інформації з різних джерел. 

ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

11. Здатність до формування ґрунтових знань про економічну 

систему суспільства, закони її функціонування і розвитку, для 

розуміння чинників зародження, утвердження і напрямів 

розвитку сучасних соціально-економічних систем, їх 

спроможності більш повно задовольняти потреби людей (ЗК-

01, 07, ФК-01). 

Політекономія (4 кредити) 

Модуль 11. Статистика (4 кредити) 

ЗК 01. Здатність до абстрактного 

мислення, аналізу і синтезу. 

ЗК 05. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

8. Впроваджувати в виробничу систему та систему управління 

підприємством розроблені заходи та проектні рішення з 

покращення результативності діяльності підприємства  в 

умовах невизначеності та ризику (ЗК-01, 05, ФК-02). 

12. Здатність до статистичних методів збирання, оброблення 

Статистика (4 кредити) 
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ФК 02. Здатність виявляти закономірності 

функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ 

та процесів, які доцільно використовувати в сучасних умовах 

при проведенні статистичного дослідження (ЗК-01, 05, ФК-

02). 

Модуль 12. Економіка підприємства (4 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

13. Здатність до оволодіння студентами виробничих відносин 

і загальних принципів економіки промисловості та на цій 

основі отримання ними спеціальних знань з конкретної 

економіки, необхідних для практичної діяльності в області 

економічного проектування на підприємстві, а також 

планування і реалізація заходів з підвищення ефективності 

виробництва (ЗК 02, ФК 01). 

Економіка підприємства (4 

кредити) 

Модуль 13. Фінанси підприємства (4 кредити) 

ЗК 02. Здатність застосовувати знання у 

практичних ситуаціях. 

ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

14. Здатність до засвоєння базових знань з питань теорії та 

практики фінансових відносин суб'єктів господарювання (ЗК-

02, ФК 01). 

Фінанси підприємства (4 

кредити) 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 14. Інформатика та комп’ютерна техніка (5 кредитів) 

ЗК 05. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

15. Здатність до високого рівня інформаційної та 

комп’ютерної культури, практичних навичок роботи із 

сучасною комп’ютерною технікою з використанням новітніх 

Інформатика та комп’ютерна 

техніка (5 кредитів) 
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 інформаційних технологій (ЗК 05). 

29. Навички використання оргтехніки, універсального та 

прикладного програмного забезпечення відповідно до виду 

діяльності (ЗК 05). 

Цикл професійної і практичної підготовки 

Нормативний компонент ОП 

Модуль 15. Комерційне товарознавство (5 кредитів) 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 

знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

ФК 04. Здатність підтримувати належний 

рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку. 

16. Здатність до формування системи спеціальних 

теоретичних знань та практичних навичок для управління 

асортиментом, якістю продовольчих товарів і предметів 

матеріально-технічного забезпечення підприємства (ФК-

03,04). 

17. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на 

ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та 

ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності (ФК-

03,04). 

Комерційне товарознавство (5 

кредитів) 

Модуль 16. Фінансовий облік (5 кредитів) 

ФК 06. Здатність виконувати економічні 

розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні 

підприємства. 

18. Здатність до засвоєння знань з теорії і практики ведення 

фінансового обліку на підприємствах різних форм власності 

(ФК-06,07). 

19. Уміння проводити мобілізацію наявного власного і 

Фінансовий облік (5 кредитів) 
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ФК 07. Здатність до опрацювання і 

використання економічної, управлінської 

та облікової інформації. 

залучення нового капіталу, усіх видів ресурсного 

забезпечення для проведення підприємницької діяльності, 

просування власного бізнесу на віртуальному ринку, 

здійснення інноваційного підприємництва (ФК-06,07). 

Модуль 17. Комунікаційна діяльність(4 кредити) 

ЗК 08. Здатність працювати в команді, 

розуміючи розподіл ролей, їхні 

функціональні обов’язки та 

взаємозамінність. 

ФК 10. Здатність породжувати нові ідеї 

(креативність). 

20. Здатність до оволодіння знаннями ефективного 

просування продукції та послуг з метою ухвалювання 

ефективних виробничих та організаційних рішень на рівні 

сучасних вимог (ЗК 08, ФК-10). 

21. Здатність відповідального ставлення до роботи, що 

виконується та досягати поставленої мети з дотриманням 

вимог професійної етики (ЗК- 08, ФК-10). 

22. Забезпечувати встановлення ефективних контактів з 

діловими партнерами (ЗК 08, ФК-10). 

Комунікаційна діяльність (4 

кредити) 

Модуль 18. Інфраструктура товарного ринку (4 кредити) 

ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

ФК 02. Здатність виявляти закономірності 

функціонування сучасної економіки на 

мікро- та макрорівні. 

17. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на 

ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та 

ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності (ФК-

01,02). 

Інфраструктура товарного 

ринку (4 кредити) 

Модуль 19. Основи ринкових досліджень (4 кредити) 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 19. Уміння проводити мобілізацію наявного власного і Основи ринкових досліджень (4 
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знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

ФК 8. Здатність аналізувати, планувати і 

організовувати підприємницьку 

діяльність. 

ФК 09. Здатність виявлення та 

обґрунтування пріоритетних напрямків 

організації та ведення власного бізнесу. 

ФК 15. Здатність самостійно виявляти 

проблеми маркетингового характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

залучення нового капіталу, усіх видів ресурсного 

забезпечення для проведення підприємницької діяльності, 

просування власного бізнесу на віртуальному ринку, 

здійснення інноваційного підприємництва (ФК-03,08,09,15). 

23. Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти 

управлінських рішень щодо просування на ринку товарів і 

послуг суб’єкта підприємництва, підвищення ефективності 

ринкової діяльності (ФК-03,08,09,15). 

кредити) 

Модуль 20. Маркетинг (5 кредитів) 

ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

ФК 15. Здатність самостійно виявляти 

проблеми маркетингового характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

24. Володіння навичками щодо управління бізнесом, 

ринкового обґрунтування напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного функціонування (ФК-01,15). 

25. Уміння готувати маркетингові звіти та презентації (ФК-

01,15). 

26. Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів маркетингового середовища та управлінських 

рішень на результативність діяльності підприємства при 

Маркетинг (5 кредитів) 
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плануванні діяльності та розробці стратегій його розвитку 

(ФК-01,15). 
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Модуль 21. Маркетингова цінова політика (4 кредити) 

ФК 11. Здатність розробляти бюджет 

маркетингу. 

22. Забезпечувати встановлення ефективних контактів з 

діловими партнерами (ФК 11). 

Маркетингова цінова політика 

(4 кредити) 

Модуль 22. Комерційна діяльність (6 кредитів) 

ФК 12. Здатність розробляти бізнес-

проекти. 

 

19. Уміння проводити мобілізацію наявного власного і 

залучення нового капіталу, усіх видів ресурсного 

забезпечення для проведення підприємницької діяльності, 

просування власного бізнесу на віртуальному ринку, 

здійснення інноваційного підприємництва (ФК 12). 

22. Забезпечувати встановлення ефективних контактів з 

діловими партнерами (ФК 12). 

23. Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти 

управлінських рішень щодо просування на ринку товарів і 

послуг суб’єкта підприємництва, підвищення ефективності 

ринкової діяльності (ФК 12). 

26. Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів маркетингового середовища та управлінських 

рішень на результативність діяльності підприємства при 

плануванні діяльності та розробці стратегій його розвитку 

(ФК 12). 

Комерційна діяльність (6 

кредитів) 
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27. Здатність укладання господарських договорів з 

урахуванням їх різновидів та порядок розірвання договірних 

відносин на законних підставах (ФК 12). 

28. Вміти координувати дії та контролювати процес 

формування й використання всіх видів ресурсів та збут 

товарів та послуг на підприємстві за різними сферами 

діяльності підприємства (ФК 12). 

Модуль 23. Інформаційні системи і технології в комерційній діяльності (5 кредитів) 

ФК 14. Здатність застосовувати 

комп’ютерні технології обробки даних 

для вирішення маркетингових завдань, 

здійснення аналізу інформації та 

підготовки аналітичних звітів. 

8. Впроваджувати в виробничу систему та систему управління 

підприємством розроблені заходи та проектні рішення з 

покращення результативності діяльності підприємства  в 

умовах невизначеності та ризику (ФК 14). 

25. Уміння готувати маркетингові звіти та презентації (ФК 

14). 

29. Навички використання оргтехніки, універсального та 

прикладного програмного забезпечення відповідно до виду 

діяльності (ФК 14). 

Інформаційні системи і 

технології в комерційній 

діяльності (5 кредитів) 

Модуль 23. Професійна практична підготовка (10,5 кредитів) 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 

знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

25. Уміння готувати маркетингові звіти та презентації (ФК-

03,04,15). 

Навчальна практика зі 

спеціальності (4,5 кредити) 
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ФК 04. Здатність підтримувати належний 

рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК 15. Здатність самостійно виявляти 

проблеми маркетингового характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 

знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

ФК 04. Здатність підтримувати належний 

рівень економічних знань та постійно 

підвищувати свою професійну 

підготовку. 

ФК 15. Здатність самостійно виявляти 

проблеми маркетингового характеру при 

аналізі конкретних ситуацій, пропонувати 

способи їх вирішення. 

27. Здатність укладання господарських договорів з 

урахуванням їх різновидів та порядок розірвання договірних 

відносин на законних підставах (ФК-03,04,15). 

Технологічна практика (6 

кредитів) 

Вибірковий компонент ОП 

Модуль 24. Підприємницька діяльність (4 кредити) 
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ФК 01. Здатність до ринкового мислення. 

ФК 05. Здатність демонструвати та 

застосовувати знання з управління 

підприємницькою діяльністю. 

ФК 10. Здатність породжувати нові ідеї 

(креативність). 

ФК 12. Здатність розробляти бізнес-

проекти. 

19. Уміння проводити мобілізацію наявного власного і 

залучення нового капіталу, усіх видів ресурсного 

забезпечення для проведення підприємницької діяльності, 

просування власного бізнесу на віртуальному ринку, 

здійснення інноваційного підприємництва (ФК-01,05,10,12). 

23. Уміння критично оцінювати запропоновані варіанти 

управлінських рішень щодо просування на ринку товарів і 

послуг суб’єкта підприємництва, підвищення ефективності 

ринкової діяльності (ФК-01,05,10,12). 

24. Володіння навичками щодо управління бізнесом, 

ринкового обґрунтування напрямів його розвитку та 

забезпечення успішного функціонування (ФК-01,05,10,12). 

26. Передбачати та оцінювати вплив зовнішніх і внутрішніх 

факторів маркетингового середовища та управлінських 

рішень на результативність діяльності підприємства при 

плануванні діяльності та розробці стратегій його розвитку 

(ФК-01,05,10,12). 

28. Вміти координувати дії та контролювати процес 

формування й використання всіх видів ресурсів та збут 

товарів та послуг на підприємстві за різними сферами 

діяльності підприємства (ФК-01,05,10,12). 

Підприємницька діяльність (4 

кредити) 
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Модуль 25. Логістика (3 кредити) 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 

знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

ФК 05. Здатність демонструвати та 

застосовувати знання з управління 

підприємницькою діяльністю. 

ФК 06. Здатність виконувати економічні 

розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні 

підприємства. 

ФК 08. Здатність аналізувати, планувати і 

організовувати підприємницьку 

діяльність. 

28. Вміти координувати дії та контролювати процес 

формування й використання всіх видів ресурсів та збут 

товарів та послуг на підприємстві за різними сферами 

діяльності підприємства (ФК-03,05,06,08). 

Логістика (3 кредити) 

Модуль 26. Поведінка споживача (4 кредити) 

ФК 07. Здатність до опрацювання і 

використання економічної, управлінської 

та облікової інформації. 

ФК 08. Здатність аналізувати, планувати і 

організовувати підприємницьку 

діяльність. 

17. Здатність вивчати, аналізувати та оцінювати наявний на 

ринку асортимент товарів, перелік послуг, виробників та 

ступінь забезпечення прав споживачів у їх діяльності (ФК-

07,08). 

Поведінка споживача (4 

кредити) 
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Модуль 27. Навчальна практика на ПК (4,5 кредити) 

ЗК 05. Навички використання 

інформаційних і комунікаційних 

технологій. 

ФК 03. Здатність застосовувати отримані 

знання та набуті навички в практичній 

діяльності. 

ФК 06. Здатність виконувати економічні 

розрахунки для ефективного здійснення 

господарської діяльності на рівні 

підприємства. 

ФК 07. Здатність до опрацювання і 

використання економічної, управлінської 

та облікової інформації. 

29. Навички використання оргтехніки, універсального та 

прикладного програмного забезпечення відповідно до виду 

діяльності (ЗК-05, ФК-03,06,07) 

Навчальна практика на ПК (4,5 

кредити) 
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